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كلمة ف�صيلة الدكتور/  عبد اهلل بن عبد العزيز امل�صلح
 الأمني العام للهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صّنة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
اإخواين واأخواتي :

مجهور اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة .. يف العامل أمجع ..

أحييكم بتحية اإلسالم؛ فالسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.. وبعد 

املشارق  من  عاملنا  يف  والسّنة   القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  بشأن  االهتامم  أهل  تداعى  فقد 
واملغارب والتقوا يف محى الكعبة وحتت ظالل احلرم املكي الرشيف وضمتهم أروقة رابطة العامل 

اإلسالمي لتنبثق من هذا اللقاء اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة.

إهنا العلم؛ وهل يردُّ العلَم إال من سفه نفسه.

إهنا اليقني؛ وهل يصد عن اليقني إال من ريض اجلهل له قرينًا.

إهنا النظر املتأمل  يف اآليتني املتألقتني الثابتتني : 

اآلية املنظورة واآلية املسطورة.



8

 .. الرحب  امللكوت  وانتظامها يف هذا  املذهلة  دقتها  الكون واإلنسان واحلياة يف  آية يف 
املسبح بحمد ربه، وآية يف هذا الكتاب.

 والسّنة حدثتنا عن هذه احلقائق يف توافق تام وانسجام بديع مع كونه قد تنزل يف زمن مل يكن 
يف مقدور البرش وال يف علمهم معرفة به وال إحاطة بتلك احلقائق.

إهنا احلجة البالغة الدالة عىل أن من خلق األكوان هو من أنزل القرآن.

العلمي  للتواصل  قنطرة  تكون  الناصعة وأن  احلقيقة  تبني هذه  أن  اهليئة  إن رسالة هذه 
الناس ويمكث يف األرض ولنثبت  نحقق من خالهلا خدمة اإلنسانية يف البحث عام ينفع 
للعامل أن ديننا دين علم ومعرفة يبحث عن احلق ويدعو إىل اإلبداع والتقدم واألخذ بأسباب 
الرقي املادي وصناعة احلضارة من أجل حياة إنسانية كريمة يسودها العدل ويصري العلم 
فيها خادمًا للناس معينًا هلم ال معول هدم وسبب دمار وبذلك يصبح الناس مجيعًا يف أمن 
اِت َأنَّ  احِلَ ِذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ ُ امْلُْؤِمننَِي الَّ تِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشرِّ وأمان  ﴿ إِنَّ َهَذا اْلُقْرآَن َيِْدي لِلَّ

ْم َأْجرًا َكبرِيًا  ﴾ )اإلرساء: 9(.  هَلُ

اأما اأنتم معا�صر العلماء والباحثني.. 

التي هي بكم ولكم ومنكم وإليكم؛ لكم مني  اهليئة  التواصل مع  يا من حترصون عىل 
ومن إخويت العلامء والباحثني واإلداريني يف اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة 
الشكر والعرفان بالفضل ومل ال يكون ذلك كذلك وأنتم شهود اهلل عىل ربوبيته وألوهيته 
َقائاًِم  اْلِعْلِم  َوُأْوُلوا  َوامْلاَلئَِكُة  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  َأنَُّه ال  اهلُل  َشِهَد  نعامئه ﴿  وأسامئه وصفاته وعظيم 

ِكيُم ﴾ )آل عمران  : 18(. بِاْلِقْسِط ال إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ

إن هذه اهليئة التي هي جامعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة التي جتمع من العلامء 
صفوهتم ومن الباحثني أعالهم رتبة يف بحوث اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة وعندها 
نبينا  وسنة  قرآننا  شؤون  املهم من  الشأن  هبذا  العاملة  العلمية  الكفاءات  تلتقي  رحاهبا  ويف 
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حممد صىل اهلل عليه وسلم لندعو كل قادرعىل السري يف هذا املنهج السوي واملنهل الروي 
ينفع  مما  واألحياء  واحلياة  الكون  يف  اهلل  أودع  ملا  واكتشافًا  للحقيقة  وإظهارًا  للحق  إعالًء 
الناس ويكشف نعامء اهلل علينا التي استودعها يف ملكوته الرحب ) ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يِف 
ٍء َعِليٌم ( )البقرة : 29(.  اُهنَّ َسْبَع َساَمَواٍت َوُهَو بُِكلرِّ َشْ اَمِء َفَسوَّ اأَلْرِض مَجِيعًا ُثمَّ اْسَتَوى إىَِل السَّ

لقد األزمت الهيئة العاملية للإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة نف�صها مبقت�صى املنهج 
العلمي و�صوابط البحث يف الإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة ما ميكن اأن جنمله يف 

الآتي:

جتاوز الفرضية والنظرية وختطى هذه املرحلة إىل مرحلة احلقيقة العلمية التي ال تقبل . ١
النقض وال التغيري. 

وجود الداللة الظاهرة عىل تلك احلقيقة يف كتاب اهلل أو ما صح من سنة رسول اهلل . ٢
صىل اهلل عليه وسلم. 

الربط بني هذه احلقيقة وداللة النص بأسلوب ميرس وسهل. . ٣

أن تكون تلك الداللة وفق مفهوم العرب الذين نزل القرآن بلغتهم. . ٤

أن ال نبحث يف األمور الغيبية التي اختص اهلل نفسه بعلمها والتي آمنا هبا وصدقنا . ٥
بمقتضاها. 

عن . ٦ صحت  التي  باآلثار  ثم  الصحيحة  بالسنة  ثم  بالقرآن  القرآن  تفسري  يكون  أن 
سلف هذه األمة ثم بداللة اللغة العربية التي تنزل هبا القرآن الكريم. 

ونود أن نبني هنا أن الشبهات التي أثريت حول التفسري العلمي - وكذلك ما سبق من 
الرتدد بشأن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة -  إنام هي عند التحقيق مْنصبَّة يف جمملها 
عىل البحوث غري املنضبطة بضوابط البحث يف اإلعجاز املذكورة آنفًا؛ حيث وقع أصحاهبا 
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إال  البحوث ال متثل  تلك  بأن مثل  املقررة؛ علاًم  الضوابط  الغفلة عن بعض  أو  الترسع  يف 
حاالت قليلة ومرفوضة، لذلك فإن اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة عندما 
تنظر يف بحث من البحوث تضعه يف مكانه عىل حسب قربه من حتقيق ما يشرتط يف البحوث 

أو ُبعده عن تلك الرشوط والقواعد..  

البحث يف هذا املجال وما نالقيه من صعوبات ومتاعب وعوائق لنرش تلك  إن معاناة 
القضايا يذهب أثرها وينقشع غبارها عندما نرى عيانًا آثار وثامر بحوث اإلعجاز العلمي يف 
القرآن والسنة، وجدير بنا أن نذكر بعضًا منها حتفيزًا هلمم الباحثني كي يسلكوا هذا الطريق 

وينرصوا دين اهلل من خالله؛ ومن أمهها:

األثر البالغ الذي ترتكه يف قلوب املسلمني، والذي يرتجم بزيادة اليقني عندهم لدى . ١
النبي  لســان  وعىل  الكريم  القرآن  يف  وردت  ألهنا  الباهرة؛  احلقائق  هبذه  معرفتهم 
للتمسك  األمي حممد بن عبد اهلل عليه الصالة والسالم، وهكذا فإهنا خري حمرض 

بالقرآن والسنة واالهتداء هبام. 

إن . ٢ حيث  املحمدية؛  الرسالة  بصحة  التشكيكية  األفكار  عىل  الدامغ  العلمي  الرد   
عرض تلك احلقائق التي جاءت يف القرآن الكريم أو أخرب عنها نبي أمي يف زمن ال 
يوجد فيه تقدم علمي كام أنه ال توجد يف املجتمع وكذا البيئة التي عاش فيها  أية أثارة 
من علم  يف تلك امليادين الكونية؛ ولذلك فهذا اإلعجاز العلمي يعترب جمااًل خصبًا 
إلقناع املنصفني من العلامء بربانية القرآن الكريم وصدق رسول اهلل حممد بن عبد اهلل 

صىل اهلل عليه وسلم. 

 الرد العميل املقرتن بالربهان الساطع عىل أن الدين اإلسالمي هو دين العلم حقًا؛ . ٣
والتنويه  – والرتغيب يف حتصيله  بالعلم  عليه وسلم  اهلل  الرسول صىل  إشادة  فمع 
األرسار  من  كثري  إىل  وأشار  العلمية  احلقائق  من  كثريًا  ذكر  فقد   - العلامء  بفضل 
الكونية مما هو موضوع العديد من التخصصات يف آفاق الكون ومل يستطع أحد إىل 
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اآلن أن يثبت وجود تعارض بني أي داللة كونية واردة يف القرآن الكريم أو حديث 
رشيف صحيح مع ما استقر من احلقائق العلمية اليوم وأنى له ذلك. 

البحث . ٤ مسرية  يتابعوا  كي  املسلمني  هلمم  حمرض  خري  يعترب  العلمي  اإلعجاز 
املعريف،  والتقدم  العلمية  الكشوف  وسائل  من  ذلك  وغري  واملقارنة  والتجريب 
العلمي يف  ويف الوقت نفسه فإن ذلك يفيض إىل توسيع دائرة شواهد  اإلعجاز 

القرآن والسنة. 

هذا اإلعجاز العلمي يعترب قناة آمنة ترفد بقية قنوات الدعوة  إىل اهلل يف هذا العرص . ٥
الذي هو عرص العلم؛ والذي يتتبع أسباب دخول كثري من الناس يف اإلسالم - ممن 
كانوا نصارى أو بوذيني أو يود - جيد بحق أن فريقًا منهم قد ابتدأ سريه يف الطريق 

إىل احلق من خالل معاينة لطائف اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة. 

وال شك أن ظاهرة الرجوع إىل دين اإلسالم من قبل الذين كانوا قدمًا  من الشاردين . ٦
الغافلني، وأيضًا إسالم غري املسلمني؛ كل ذلك أثمر مع ازدياد يقني املسلمني بدينهم 
رجوعًا حلالة العزة يف نفوس أبناء األمة اإلسالمية  بعد الكبوة التي حصلت هلم عقب 

سقوط اخلالفة اإلسالمية وهيمنة الدوائر االستعامرية عليهم. 

وهذا كله يذكرنا باحلقيقة التي ال تتخلف أبدًا؛ والتي أخربنا عنها  رسول اهلل صىل . ٧
اهلل عليه وسلم بقوله: ) ال تزال طائفة من أمتي يقاتلون عىل احلق ظاهرين عىل من 
ناوأهم حتى يقاتل آخرهم املسيح الدجال  ال يرضهم  من خالفهم أو من خذهلم 

حتى يأيت أمر اهلل (.

إننا يف هذه اهليئة العاملية نعلنها دعوة عالية عاملية جادة  للعلامء والباحثني واملهتمني بمجال 
اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة  أن يشاركونا بعلمهم وبرأيم وبنصحهم فنحن وإياهم 
رشكاء يف هذا الطريق، وإلخواننا الذين يسكنون ديار الغربة خارج العامل اإلسالمي دعوة 
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خاصة أن يكونوا دعاة هلل يف تلك الديار باستخدام هذه الوسيلة الدعوية املؤثرة مستفيدين 
من أبحاث حمققة مدققة، آملني أن نصل مع اجلميع إىل أن تكون اهليئة العاملية درة العاملني 

يف هذا املجال وجوهره ...

هذه دعوة لأن جنعل من الهيئة العاملية للإعجاز العلمي التي تاأ�ص�صت يف موطن 

اهلل  �صلى  نبيه  و�صنة  اهلل  كتاب  مائدة  على  بكم  يجمعنا  رحبًا  مكانا  الوحي  تنزل 

عليه و�صلم ..

فيا مع�صر الإخوة والأخوات كونوا اأن�صار اهلل يف هذه امل�صوؤولية..

واهلل ويل التوفيق ،،،
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الهدي النبوي في منع ومعالجة الغ�سب
د. حممد العجرودي

�صيديل وباحث يف الإعجاز العلمي يف القراآن وال�صنة



أهداف البحث

املسلمني ويالته يف . ١ الغضب وجتنيب  منع وقوع  املطهرة يف  النبوية  السنة  بيان سبق 
وقت جيأر فيه الغرب بالشكوى من عدم وجود برامج تطبق ملنع الغضب قبل وقوعه.

بيان إعجاز السنة النبوية املطهرة يف عالج وقوع الغضب بعالجات أثبت الطب بعد . ٢
أربعة عرش قرنا من الزمان فعاليتها مع بيان األسباب العلمية لتلك الفعالية .  

يف السبق واإلعجاز الطبي والنفيس ما يشهد هلل تعاىل بالوحدانية والعظمة وللنبي . ٣
صىل اهلل عليه وسلم بالرسالة والعصمة.

به . ٤ األخذ  يصلح  ترتيبا  الرشيفة  األحاديث  يف  وردت  التي  النبوية  النصائح  رتيب 
كخطة عمل نبوية علمية تربوية للخالص من آفة الغضب املهلكة للفرد و املجتمع.

من . ٥ املستقى  اهلدي  هذا  عىل  سار  من  عند  أينعت  والتي  العملية  التطبيق  ثامر   بيان 
مشكاة الوحي.

أقسام البحث

• معنى الغضب 	

• كيفية حدوث الغضب وآثاره عىل البدن	

• أنواع الغضب ومتى يكون الغضب	

• سبع قواعد نبوية يف منع الغضب	

• مخس قواعد نبوية يف معاجلة الغضب	

• دالئل السبق الطبي و أوجه اإلعجاز العلمي	
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• من ثامر اهلدي النبوي يف منع وقوع الغضب وعالجه بعد الوقوع.	

أسأل اهلل أن جيعل هذا العمل وسائر أعاملنا خالصة لوجهه الكريم فإن أصبت فمن اهلل و 
إن أخطأت فمن نفيس و من الشيطان .

إن من فضل اهلل تعاىل عىل املسلمني أن جعل هلم قدوة يقتدون هبا ؛ تتمثل فيها مكارم 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  هو  وذلك  النبوة  مشكاة  من  هي  التي  ؛  التامة  األخالق 
القلم-4(  ومن مكارم  فقال:" وإنك لعيل خلق عظيم" )  ربه عز وجل  أثني عليه  الذي 
األخالق التي عنيت هبا السنة وأمر هبا القرآن العظيم جماهدة نوازع الغضب ؛ وكظم الغيظ؛ 
املتطاولني واجلهالء ويف ذلك منهج  املقدرة حتي يف مواجهة  والتحيل باحللم والعفو عند 
رباين أمرنا كمسلمني باألخذ به وهدي نبوي حيقق لنا النجاح يف الدنيا والنجاة يف اآلخرة . 
وهيا إىل جولة يف بساتني القرآن والسنة ثم نعرج عىل بعض املآثر الرائعة للصحابة والتابعني 
يف مكافحة الغضب ونوضح اإلعجاز يف هدي النبي عليه الصالة والسالم يف جمال معاجلة 

الغضب يف ضوء ما قدر اهلل لنا أن نتعلم يف عرص العلم هذا الذي نحياه ...
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الهدي القراآين يف معاجلة الغ�سب
َن  قال تعاىل:)َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك باَِم َيُقوُلوَن )97( َفَسبرِّْح بَِحْمِد َربرَِّك َوُكن مرِّ

اِجِديَن )98( َواْعُبْد َربََّك َحتَّى َيْأتَِيَك اْلَيِقنُي )99(" )احلجر 99-97( السَّ

 يبني اهلل لرسوله صىل اهلل عليه وآله وسلم - ولألمة كلها من خلفه -  كيف يعالج الغضب  
باللجوء إليه سبحانه بالتسبيح بحمده و السجود، ويف الذكر و السجود واالستنصار باهلل 

وأوجه إعجاز سوف نتطرق هلا الحقا إن شاء اهلل تعاىل 

ويقول ربنا تبارك وتعايل يف حمكم التنزيل : )والذين جيتنبون كبائر اإلثم والفواحش وإذا 
ما غضبوا هم يغفرون( )الشورى  43( 

" الذين ينفقون يف الرساء والرضاء والكاظمني الغيظ والعافني عن  ويقول عز وجل : 
الناس واهلل حيب املحسنني " )آل عمران -134( 

خاطبهم  وإذا  هونا  األرض  عىل  يمشون  الذين  الرمحن  وعباد   " وعال:  جل  ويقول 
اجلاهلون قالوا سالمًا" ) الفرقان – 63(

أي أن اهلل عز وجل قد جعل من كظم الغيظ والتسامح عند الغضب والقول احلسن عند 
أذى اجلاهلني وسائل للتقرب إىل اهلل والدخول يف زمرة عباد الرمحن الذين حيبهم اهلل تعاىل 

ويؤثرهم .

لقد ورد ذكر العفو و املغفرة يف القرآن الكريم 234 مرة مقابل ذكر الغضب 24 مرة، 
منها 5 مرات غضب إنساين و الباقي غضب من اهلل بمعنى العقاب ،فإن كان من داللة هلذا 
التفاوت فهي أمهية الصفح والعفو و التسامح ، ألن الغضب ينبغي أن يكون نادر الوقوع 

وبام يناسب ردع الظاملني. 
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ما هو الغضب؟

وهي:  اإلنسان  كيان  تشكل  رئيسة  عوامل  ثالثة  حصوله  يف  يشرتك  سلوك  الغضب 
العوامل البيولوجية ومتثل اجلسد، و العوامل الفكرية ومتثل العقل والعوامل النفسية ومتثل 

املشاعر و الوجدان.

الغاضب  فيه  يفقد  قد  استفزازي  موقف  عىل  ردا  يصدر  انفعايل  ترصف  هو  والغضب 
تعقله و اتزانه. 

من معاني الغضب في اللغة:

السخط: خالف الرضا. ١

الغيظ: غضب كامن للعاجز عن التشفي. ٢

احلرد: يغتاظ اإلنسان فيتحرش بالذي غاظه ويم به. ٣

احلنق:شدة االغتياظ مع احلقد.. ٤

كيف يحدث الغضب في داخل جسم اإلنسان؟ 

اجلزء . ١ وهو    )amygdala(بـ يسمي  الذي  اجلزء  يف  املخ  يف  اإلنسان  عاطفة  تبدأ 
املخ  التنبيهات وتتوتر عضالت اجلسم ويفرز  املسئول عن حتديد املخاطر وإرسال 
هذه املواد اهلامة املسامة بالـ)catecholamines(  التي تسبب الشعور بدفعة من 
الدم  ضغط  ويرتفع  القلب  رضبات  معدالت  وتتزايد  دقائق  لعدة  تستمر  الطاقة 
وتزيد رسعة التنفس وحيمر الوجه وتستعد األطراف واألعضاء لرد الفعل اجلسدي 

، ويفرز املزيد من األدرينالني الذي يطيل مدة بقاء اإلنسان يف حالة توتر .

وإذا كان للغضب مرحلة إعداد فسيولوجية سابقة حلدوثه ، فانه توجد أيضا مرحلة . ٢
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أخري هي مرحلة "هدوء العاصفة” حيث يستعيد اجلسم اسرتخاءه لكن من الصعب 
العودة للحالة الطبيعية رسيعًا الن "األدرينالني” جيعل الغاضب يف حالة حتفز قد تستمر 

لساعات أو أيام وقد يكون خالهلا عرضة لنوبة جديدة من الغضب فيام بعد .

استعدادات الجسم لمواجهة الغضب

املرور  عند  اجلسم  حيتاجها  التي  األجهزة  الودي  العصبي  اجلهاز  ينشط  عامة  كقاعدة   
بخربة الضغوط و منها الغضب ، بينام عىل اجلانب اآلخر يلعب اجلهاز العصبي اجلار  ودي 
الواقعة عىل اجلسم عند  الضغوط  مواجهة  احتياج يف  هلا  ليس  التي  األجهزة  لتثبيط  دوره 

الغضب.

• فمثال  حتدث زيادة رسيعة يف ضغط الدم و معدل رضبات القلب و التنفس لترسيع 	
نقل األوكسجني واملواد الغذائية للعضالت و اجلوارح.

• ويتم التحرك الرسيع للطاقة من خمازهنا يف الكبد و العضالت واخلاليا الدهنية مما 	
يؤدي إىل توافر اجللوكوز و الدهون و الربوتينات البسيطة.

• تفرز ”الببتيدات" وهي وسيلة االتصال بني أجزاء اجلسم املختلفة وهلا مستقبالت 	
يف كل عضو حيث تشكل الببتيدات ومستقبالهتا كيمياء املشاعر.

• تستدعي الذاكرة اخلربات السابقة ملواجهة موقف الغضب.	

• عىل اجلانب اآلخر تثبط املناعة ، ألجل توفري الطاقة للغضب.	

• يتوقف اهلضم وتتلقى األمعاء أمرا بتفريغ الطعام املهضوم ليخف وزن اجلسد.	

• تتوقف وظائف التبويض و االنتصاب و الرغبة اجلنسية .	

• يتوقف اإلنسولني وهرمونات النمو و اهلرمونات اجلنسية لتوفري الطاقة للجسم.	

• يقل اإلحساس باألمل. 	
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مواجهة الغضب هرمونيًا 

 Hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) 
• ”الكورتيكوتروبني" الذي يعد إفرازه 	 تستحث حتت املهاد الغدة النخامية إلفراز 

بمثابة إشارة للغدة اجلار كلوية إلفراز الكورتيزون من قرشهتا.

• ومن الغدة اجلار كلوية أيضا، ولكن من اللب يتحرر هرمونا ”األدرينالني" و"النور 	
أدرينالني" بفعل اجلهاز العصبي الودي. 

• يفرز البنكرياس هرمون ”اجللوكاجون" الذي يرفع مستوى السكر يف الدم.	

• التناسلية 	 األجهزة  يثبط  الذي  ”الربوالكتني"  بإطالق  النخامية  الغدة  تقوم 
و"الفازوبريسني" وهو هرمون مضاد إلدرار املاء.

• ”إندورفني" و 	 تسمى  للمورفني  مشاهبة  مواد  بإفراز  النخامية  الغدة  و  املخ  يقوم 
”إنكفالني" والتي تقلل اإلحساس باألمل. 

اآلثار الصحية السيئة للغضب على الجسم : 

"اجلري” فيزيد من عدد مرات االنقباض يف . ١ الغضب يؤثر عىل قلب اإلنسان تأثري 
الدقيقة الواحدة فيضاعف بذلك كمية الدماء التي يدفعها القلب وهذا جيهد القلب 
أن اجلري يف  اهلام  الفارق  ، ولكن  املعتاد  زيادة معدالت عمله عن  ألنه جيربه عىل 
يف  أما  بالتعب  إحساسه  فور  جيري  من  يتوقف  إذ  طوياًل  يستمر  ال  للقلب  إجهاده 
الغضب فال يستطيع الغاضب السيطرة عىل غضبه وعىل تأثري هذا الغضب – بعد أن 

انفعل فعاًل – عىل قلبه .

الدماء . ٢ من  كمية  يدفع  كي  قلبه  الضطراب  الدم  ضغط  بارتفاع  الغاضب  يصاب 
االتساع  عىل  وقدرهتا  مرونتها  تدرجييًا  الرشايني  تفقد  وبذلك  املعتاد  عن  الزائدة 
فتتصلب جدراهنا لكي تستطيع أن مترر تلك الكمية الزائدة من الدماء التي يضخها 

القلب املنفعل .
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قد يؤدي االرتفاع املفاجئ للضغط إىل نزف دماغي يؤدي إىل إصابة الغاضب باجللطة . ٣
املخية أو يؤثر عىل أوعية العني الدموية فيسبب "العمى املفاجئ” أو يؤدي إيل جلطة 

قلبية وكثريًا ما نسمع عن تلك احلوادث املؤملة التي تنتج عن حلظات غضب ! 

يرفع . ٤ مما  الكبد  يف  خمازنه  من  "اجلليكوجني”  حيرر  الدم  يف  أدرينالني  النور  ارتفاع 
انفعال  مستوي السكر الدموي ، إذ من املعلوم أن معظم حوادث السكر تبدأ بعد 

شديد أو غضب .

الغاضب . ٥ شعور  إيل  يؤدي  مما  املدخرة  الطاقة  من  كثريًا  يرصف  األدرينالني  ارتفاع 
بسخونة جلده وارتفاع حرارته .

ترتفع شحوم الدم مما يؤهب حلدوث تصلب الرشايني ، وتثبيط حركة األمعاء حيث . ٦
حيدث إمساك شديد وهذا سبب إصابة ذوي املزاج العصبي باإلمساك املزمن .

عىل . ٧ الدم  يف  الدهون  فتزيد  الكظرية  الغدة  قرشة  من  "الكورتيزون”  إفراز  يزداد 
حساب الربوتني وحيلل الكورتيزون النسيج الليمفاوي مؤديًا إيل نقص املناعة وفتح 
الطريق للميكروبات لتحدث التهابات عديدة ، وهذا ما يعلل ظهور التهاب حاد يف 

اللوزتني عقب االنفعال احلاد .

يزيد الكورتيزون من محوضة املعدة مما ييئ حلدوث قرحة املعدة أو ارتفاع احلموضة هبا .. ٨

ومنها . ٩ النفسية-  االنفعاالت  بني  الوثيقة  العالقة  مؤخرا  الطبية  الدراسات  أثبتت 
الغدد  يف  اهلرموين  االضطراب  أن  حيث  اخلبيثة  باألورام  اإلصابة  وبني  الغضب- 

يساعد عىل ظهور بؤرة رسطانية يف احد أجهزة اجلسم.

أي أن الغضب – مما سبق – مهلك للجسم البرشي مستنفذ لقواه ، وقد جاءت التعاليم 
النبوية بطرق ناجعه ملكافحة هذه التأثريات السلبية للغضب عىل اجلسم كام ييل : 
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اأوًل: منهج النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يف 
منع وقع الغ�سب

يتكون منهج النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يف مكافحة وقع الغضب من مخس أسس 
نورانية رشيفة:

الأمر املبا�صر لتغ�صب:. ١

• عن أيب الدرداء ريض اهلل عنه قال : قال رجل لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 	
الرتغيب   (   . اجلنة  ولك  تغضب"  "ال   : قال  اجلنة"  يدخلني  عمل  عىل  دلني 

والرتهيب 3 / 446 (

• وخرج الرتمذي هذا احلديث ـ يف رواية له ـ ولفظه : جاء رجل إىل النبي صىل اهلل 	
عليه وسلم فقال : علمني شيئا وال تكثر عىل لعيل أعيه ، قال:) ال تغضب(، فردد 

ذلك مرارا كل ذلك يقول : "التغضب” ) الرتمذي 371/4 حديث رقم 2020 (

• وعن أيب هريرة ريض اهلل " أن رجاًل قال للنبي صىل اهلل عليه وسلم أوصني فقال 	
: "ال تغضب فردد مرارًا فقال : "ال تغضب " )رواه البخاري يف األدب حديث 

رقم 6116(

• – أنه سال رسول اهلل صىل اهلل عليه 	 – ريض اهلل عنهام  اهلل بن عمرو  وعن عبد 
وسلم ما ذا يباعدين من غضب اهلل قال:”ال تغضب" .) مسند أمحد 2 / 175( 

بإسناد حسن.

فاجلزاء من جنس العمل ومن ترك شيئا هلل عوضه اهلل تعاىل خريًا منه .
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من  أكثر  اهلل خريا-  العلوان جزاه  الشيخ سليامن  املسلمني-هو  علامء  أحد  وقد أحىص 
مخسني فائدة هلذا احلديث الذي هوقليل املبنى عظيم األثر و املعنى وهو إعجاز بياين بالغي 

لسيد البرش و خاتم املرسلني عليه أفضل الصالة والتسليم. 

التذكرة بر�صاء اهلل و حب اهلل:. ٢

• عن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم : 	
"ما من جرعة أعظم أجرا عند اهلل من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه اهلل" 

) رواه ابن ماجة حديث رقم 4189 (

• وقد مدح النبي صىل اهلل عليه وسلم األشج قائاًل له : " إن فيك خصلتني حيبهام اهلل 	
:احللم واألناة ")رواه مسلم يف اإليامن حديث رقم 66( . 

الرتغيب يف اجلنة:. ٣

• عن معاذ بن أنس اجلهني ريض  اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال: 	
"من كظم غيظًا وهو قادر عىل أن ينفذه دعاه اهلل عىل رؤوس اخلالئق يوم القيامة 
حتى خيريه من احلور العني فيزوجه منها ما شاء" )مسند أمحد 15619، سنن أيب داود 

4147،الرتمذي 2417، ابن ماجة 4176( بإسناد حسن .

ترغيب العرب ببيان ال�صدة وال�صجاعة يف حجز النف�س عن الغ�صب)وهو ما . ٤
يحبونه(:

• بقوم يصطرعون 	 النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم مر  أن  فعن أنس ريض اهلل عنه 
أدلكم  :" أفال  فقال  أحدًا إال رصعه  " قالوا: فالن ال يصارع  ؟  "ما هذا   : فقال 
عىل من هو أشد منه ؟ رجل كلمه رجل فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب 

شيطان صاحبه" )رواه البزار قال ابن حجر بإسناد حسن . الفتح 519/10( وحسن إسناده 

• روي أبو هريرة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال :" ليس الشديد 	
بالرصعة إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" )البخاري 6114 أمحد 236/2(.  

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  22



النفس لو وقع الغضب  آله وسلم عىل متالك  وهلذا فقد حث الرسول صىل اهلل عليه و 
والسيطرة  النفس  امتالك  تكمن يف  احلقيقية  القوة  أن  يتمثل يف  وأنه  امُلراد  املعنى  فقد ورد 
عليها عند فوران الغضب.وهذا فيه تربيٌة لإلنسان املسلم عىل جُماهدة النفس وُمغالبتها عىل 
إرادة اإلنسان عىل  ُيقوي  إنام  الغضب  انفعال  التحكم يف حال  أن  تعلم  بأن  الغضب  عدم 
النهاية من أن يكون مالك  ن اإلنسان يف  النفس وشهواهتا ، وُيمكرِّ التحكم يف مجيع أهواء 

نفسه وسيدها وليس عبدًا النفعاالته. 

الرتهيب من ف�صاد الإميان وغ�صب اهلل:. ٥

• كراهة قضاء القايض وهو غضبان : عن عبدالرمحن بن أيب بكرة. قال: كتب أيب 	
)وكتبت له( إىل عبيداهلل بن أيب بكرة وهو قاض بسجستان: أن ال حتكم بني اثنني 
وأنت غضبان.فإين سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول:)ال حيكم أحد 

بني اثنني وهو غضبان(.رواه مسلم

• وعن أيب مسعود البدري قال : كنت أرضب غالمًا يل بالسوط فسمعت صوتًا من 	
خلفي "اعلم أبا مسعود” فلم أفهم الصوت من الغضب ، قال فلام دنا مني إذا هو 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم  فإذا هو يقول "اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود” 
قال فألقيت السوط من يدي . ويف رواية فسقط من يدي السوط من هيبته فقال 
ال  فقلت   : قال   ، الغالم”  هذا  عىل  منك  عليك  أقدر  اهلل  أن  مسعود  أبا  "اعلم 
أرضب مملوكًا بعده أبدًا . ويف رواية فقلت : يا رسول اهلل هو حر لوجه اهلل ، فقال 
"أما لو مل تفعل للفحتك النار أو ملستك النار” )رواه مسلم( . ويف رواية ملسلم 
أيضا فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم "واهلل هلل أقدر عليك منك عليه” قال 
فأعتقه . وعن أيب مسعود األنصاري قال : كنت أرضب مملوكًا يل فسمعت قائال 
فإذا برسول اهلل  فالتفت  أبا مسعود”  اعلم  أبا مسعود  "اعلم   : يقول  من خلفي 
صىل اهلل عليه وسلم   فقال : "هلل أقدر عليك منك عليه” ، قال أبو مسعود : فام 

رضبت مملوكًا يل بعد ذلك .
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مواطن . ٦ يف  والتب�صم  التحلم  يف  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  هديه   : باملثال  القدوة 
الغيظ والغ�صب للنف�س

وهذه السمة من أخالقه صىل اهلل عليه وسلم ، واضحة يف عدة أحاديث من أبرزها : عن 
أنس ريض اهلل عنه قال : كنت أميش مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ، وعليه ُبرد نجراين 
غليظ احلاشية ، فأدركه أعرايب فجبذه بردائه جبذة شديدة ، فنظرت إىل صفحة عاتق النبي 
صىل اهلل عليه وسلم ) ما بني العنق والكتف ( وقد أثرت هبا حاشية الربد ، ثم قال : يا حممد 
ُمر يل من مال اهلل الذي عندك ، فالتفت إليه صىل اهلل عليه وسلم فضحك ، ثم أمر له بعطاء 

)متفق عليه فتح الباري 505/10 (.

ومثل ذلك املوقف الذي حدث مع احلرب اليهودي زيد بن سعنة والذي انتهى بإسالم هذا 
اليهودي لتيقنه من أن التحلم يف مواطن الغضب للنفس من سامت النبوة ليكون يف ذلك 
درس عميل نبوي لكل مسلم أراد أن يكون داعية ، بأن التحلم يف مواطن الغضب للنفس 

من األدوات العملية للداعية الناجح. 

الإعجاز يف نهي ال�صائم عن الغ�صب:. ٧

عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : "إذا كان يوم صوم 
أحدكم فال يرفث، وال يصخب ، فإن سابه أحد، أو قاتله ، فليقل إين امرؤ صائم”. )متفق 

عليه( ) البخاري مع الفتح 118/4 حديث رقم 1904 (

السكر يف  ينقص  النهار عندما  الغضب يف آخر  أكثر استجابة لدواعي  الصائم   ولكون 
عىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  الرسول  أكد  لذلك  األرضار؛  لبعض  معرضًا  جيعله  مما  اجلسم 
األرضار.فقد  تلك  إىل  املفضية  واخلصومات  الغضب  دواعي  عن  يمسكوا  أن  الصائمني 
اكتشف العلم أن الصائم إذا اعرتاه غضب وانفعل وتوتر ازداد إفراز هرمون االدرينالني 
الشديد  الغضب  أثناء  العادي  إىل 30 ضعفًا عن معدله  زيادة كبرية تصل من 20  يف دمه 
أو العراك .فإن حدث هذا يف أول الصوم أثناء فرتة اهلضم "االمتصاص” اضطرب هضم 
الغذاء وامتصاصه زيادة عىل االضطراب العام يف مجيع أجهزة اجلسم ذلك ألن األدرينالني 
يعمل عىل ارختاء العضالت امللساء يف اجلهاز اهلضمي ويقلل من تقلصات املرارة ويعمل 
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الدموي  الضغط  يرفع  كام  التاجية  األوعية  وتوسيع  الطرفية  الدموية  األوعية  تضييق  عىل 
الغضب والشجار  .وإن حدث  دقاته  القلب وعدَد  إىل  الواردة  الدم  ويزيد كميَة  الرشياين 
خمزون  من  تبقى  ما  حتلل  االمتصاص  بعد  ما  فرتة  أثناء  أي  آخره  أو  النهار  منتصف  يف 
اجلليكوجني يف الكبد وحتلل بروتني اجلسم إىل أمحاض أمينية وتأكسد املزيد من األمحاض 
الدهنية.كل ذلك لريتفع مستوى اجللوكوز يف الدم فيحرتق ليمد اجلسم بالطاقة الالزمة يف 
الشجار والعراك وهبذا ُتستهلك الطاقة بغري ترشيد وُيفقد بعُض اجللوكوز مع البول إن زاد 
عن املعدل الطبيعي .وبالتايل يفقد اجلسُم كميًة من الطاقة احليوية اهلامة يف غري فائدة تعود 
عليه ويضطر إىل استهالك الطاقة من األمحاض الدهنية التي يؤكسد املزيد منها وقد تؤدي 

إىل تولد األجسام الكيتونية الضارة يف الدم .   

كما اأن الزدياد ال�صديد للأدرينالني يف الدم يعمل على الآتي :

 خروج كميات كبرية من املاء من اجلسم بواسطة اإلدرار البويل .. ١

 ارتفاع معدل االستقالب األسايس عند الغضب والتوتر ؛ نتيجة الرتفاع االدرينالني . ٢
والشد العضيل.  

نتيجة . ٣ ؛  املهيئني لذلك  الفجأة عند بعض األشخاص  أو موت  قلبية  لنوبات   يؤدى 
الرتفاع ضغط الدم وزيادة حاجة عضلة القلب لألكسجني من جراء ازدياد رسعته 

وقد يسبب النوبات الدماغية لدى املصابني بارتفاع ضغط الدم وتصلب الرشايني.. ٤

 يزيد من تكون الكوليسرتول من الدهن الربوتيني منخفض الكثافة وثبتت عالقته . ٥
بمرض تصلب الرشايني.

هلذا ولغريه أمر النبي صىل اهلل عليه وسلم الصائم بالسكينة وعدم الغضب واالنفعال.

لقد أدرك النبي  صىل اهلل عليه وآله وسلم بنور وحي  النبوة خطورة انفعاالت الغضب 
فكثرت  الغضب  تفادي  إيل  املسلمني   – بحكمة   – ودعا  بقرون  الطب  يكتشفها  أن  قبل 
نفعها  ثبت  والتي  تغضب"  ال   ” الغالية  الذهبية  النصيحة  تلكم  هبا  وردت  التي  أحاديثه 
جمال  يف  خمتلفة  أساليب  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي   قدم  و   ، ونفسيا  طبيا  العظيم 
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الرتغيب بام حيفظ النفس من الغضب، ثم الرتهيب من الوقوع فيه ، أساليب شملت العلم 
و العمل... آخذا بأيدي املسلمني إيل جادة الصواب رمحة هبم وحفاظًا عىل صحة أبداهنم 

من جمموعة من األمراض املهلكة كام بينا بفضل اهلل يف صدر هذا البحث. 

و السؤال اآلن..هل هناك برامج مطبقة لمنع وقوع الغضب؟ 

تقرير  ضمن  2008صيحة  مارس   25 بتاريخ  يس"  يب  ”يب  اإلخباري  املوقع  أطلق 
النفسية األمريكية تقول :  ”مشاكل الغضب بال عالج" جاء فيه: مؤسسة الصحة  بعنوان 
”ال يتم التعامل مع الغضب إال بعد أن يرتكب شخص ما جريمة عنف مدمرة" يف إشارة 
” نحتاج للمزيد  واضحة أنه ليس هناك برامج ملنع وقوع الغضب! ويقول التقرير أيضا: 
من األبحاث و طرق التعليم ملواجهة الغضب و التدخل املبكر قبل املشاكل الناجتة عنه".

وقال املدير التنفيذي للمؤسسة الدكتور "أندرو مكولوك" :إنه ملستنكر أن خيذل الناس حني 
يتعلق األمر بالغضب بينام تتم مساعدهتم لعالج اإلحباط والقلق واضطرابات الغذاء وكثري 
من األدواء النفسية. وأمجع الباحثون عىل أن التغلب عىل مشكلة الغضب بات أمرا ليس 
سهال ! وأكد التقرير أن الغضب أصبح معضلة كربى تشمل ربع املجتمع إحصائيا و نادى 
برضورة أال يغضب اإلنسان -خاصة الشباب - كوسيلة هلدف هو عالج غالبية مشاكل 

املجتمع. 

أما املعهد الربيطاين إلدارة الغضب فيؤكد ماييل: "لقد أصبح التعامل مع الغضب اليوم 
أمرا يف غاية التعقيد و البد من اتباع قواعد التوافق مع املجتمع الذي نحيا به".

اهلل  صىل  النبي  وضع   حيث  السنوات  من  مئات  قبل  املعجز  النبوي  السبق  يربز  وهنا 
عليه و سلم ألتباعه العاملني بسنته املتبعني هلديه الرشيف برناجما متكامال رائعا مكونا من 
القواعد السبعة التي أسلفناها ، و التي هبا سبق نبوي علمي طابقه العلم احلديث بل وأثبتت 
األبحاث الطبية و النفسية جدواها يف الوقت الذي تتحري فيه املؤسسات و املعاهد الطبية يف 

إجياد برامج ملنع وقوع الغضب قبل حدوثه. 
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ثانيا: الهدي النبوي يف معاجلة الغ�سب
يتكون منهج النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم يف عالج الغضب من مخس قواعد نورانية 

نوجزها بإذن اهلل يف التايل: 

1- السكوت فور الغضب : 

دعا النبي صىل اهلل عليه وسلم الغاضب إيل السكوت فورا فعن عبد اهلل بن عباس ريض 
اهلل عنهام أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال:” علموا ويرسوا وال تعرسوا 

صحيح  ويف   ،  239/1 املسند  يف  أمحد  اإلمام  )رواه   " فليسكت  أحدكم  غضب  وإذا 
اجلامع 693 ، 4027 والطياليس )2608( والبخاري يف األدب املفرد )245(.  

2- االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم : 

وآله  عليه  اهلل  صىل  النبي  عند  رجالن  قال:”استب  عنه  اهلل  ريض  رصد  بن  سلامن  عن 
وسلم وأحدمها يسب صاحبه مغضبًا قد امحر وجهه  فقال النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم: 
"إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد ، لو قال:”أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم” )رواه 

البخاري ، الفتح 337/6 ومسلم2610( 

وورد أن الشيطان يرصع العبد عند ثالث : الغضب ، والشهوة، والغفلة .

ويقول د. إبراهيم الراوي: "ينصح علامء الطب النفيس األشخاص الذي يتعرضون إيل 
نوبات الغضب إيل متارين خاصة إلطفاء ثورة الغضب منها أن يعد الشخص من 1 إيل 30 

قبل النطق بأي حرف” 

آله وسلم  و  اهلل عليه  النبي صىل  النفيس سبق هبا و طبقها  الطب  احلقائق يف جمال  هذه 
األطباء و حكامء الساسة بقرون حني أمر الغاضب أن يسكت وذلك أن الغاضب ربام خيرج 
عن شعوره فيتلفظ بكلامت قد يكون فيها كفر أو سب جيلب له العداوات أو طالق يدم بيتا 
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، وبالكلية فإن السكوت حل وقائي لتاليف كل ذلك . هذا من ناحية ، ثم  أن يتعوذ باهلل وهذا 
أفضل - بال شك - من أن يعد أرقاما بل إنه األمثل الستعانته باهلل أن يدرأ عنه الغضب 

ويعيذه ممن يدفعه إليه أال و هو الشيطان.

و لعل هذا م�صتمد من الو�صية القراآنية : )وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ باهلل 
إنه هو السميع العليم ” )فصلت -36(.

و من الأمر القراآين: )وقل رب أعوذ بك من مهزات الشياطني* و أعوذ بك رب أن 
حيرضون" ) املؤمنون 98-97(  

 3- تغيير الوضعية:

عن أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم قال :

، فاإن ذهب عنه الغ�صب واإل فلي�صطجع”  اأحدكم وهو قائم فليجل�س  »اإذا غ�صب 
)رواه أبو داود 5/ 141 (

وراوي هذا احلديث أبو ذر ريض اهلل عنه ، حدثت له يف ذلك قصة : فقد كان يسقي عىل 
حوض له فجاء قوم فقال : أيكم يورد عىل أيب ذر وحيتسب شعرات من رأسه ؟ فقال رجل 
أنا فجاء الرجل فأورد عليه احلوض فدّقه أي حّطمه )واملراد أن أبا ذر كان يتوقع من الرجل 
املساعدة يف سقي اإلبل من احلوض فإذا بالرجل ييسء ويتسبب يف هدم احلوض( ، وكان 
أبو ذر قائاًم فجلس ثم اضطجع فقيل له : يا أبا ذر مل جلست ثم اضطجعت ؟ قال فقال : 
إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم .... وذكر احلديث بقصته ) مسند أمحد 152/5 

وصحيح اجلامع رقم 694 وفيض القدير ، املناوي 408/1( .

للحركة  متهييء  القائم   (  : داود  أيب  عىل  رشحه  يف   - اهلل  رمحه   - اخلطايب  العالمة  قال 
والبطش والقاعد دونه يف هذا املعنى ، واملضطجع ممنوع منهام ، فيشبه أن يكون النبي صىل 
اهلل عليه وآله وسلم إنام أمره بالقعود واالضطجاع لئال يبدر منه يف حال قيامه وقعوده بادرة 

يندم عليها فيام بعد 
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أن  علميًا  الثابت  من  انه  الطبي  هاريسون  كتاب  يف  :”جاء  باشا  شميس  .حسان  د  ويقول 
هرمون النور أدرينالني يزداد من ضعفني إيل ثالثة لدي الوقوف أما هرمون األدرينالني فيزداد 
– الغضب  معًا  العاملني  أن  شك  – وال  الدم  يف  نسبته  من  يزيد  الغضب  لكن  بسيطة  بنسبة 

والوقوف – يرفع نسبتهام ويبدآن يف التأثري سلبيا يف اجلسم بالتأثريات اآلنف ذكرها .

أليس يف ذلك سبق طبي به إعجاز للنبي صىل اهلل عليه وسلم ليصف هذا العالج اليسري 
ذا الفائدة الطبية العظيمة يف هتدئة الغضب ؟ فمن علمه ذلك قبل اكتشاف العلوم الطبية 

بقرون .. ال شك أنه الوحي .. وهنا يرشق إعجاز النبوة . 

4- الوضوء : 

عن عطية السعدي ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم : 

"إذا غضب أحدكم فليتوضأ فإنام الغضب من النار” )أخرجه أبو داود(  ويف رواية: "إن 
الغضب من الشيطان وان الشيطان خلق من النار وإنام تطفأ النار باملاء، فإذا غضب أحدكم 

فليتوضأ”) رواه أمحد 226/4 وأبو داود 4784( 

اِر ، َوامْلَاُء ُيْطِفُئ  ْيَطاُن ُخِلَق ِمْن النَّ ْيَطاِن ، َوالشَّ  َوَأْخَرَج اْبُن َعَساِكَر : ”اْلَغَضُب ِمْن الشَّ
اَر َفإَِذا َغِضَب َأَحُدُكْم َفْلَيْغَتِسْل ”  النَّ

واالغتسال باملاء البارد توصية طبية معروفة من أطباء األعصاب عىل عهدنا هذا لتهدئة 
اجلهاز العصبي وتربيد السطح surface cooling ، ويأيت الوضوء ليخفف آثار الغضب 
من حرارة اجلسم والتعرق واإلحساس بالضيق .. كام أن الوضوء يضفي لدى املسلم شعورًا 
إحساسا  ويعطيه  الغضب  عنه  يذهب  الذي  التعبدي  الفعل  هبذا  قيامه  عند  هلل  بالعبودية 

بالرضا واخلشوع وانكسار جذوة الغضب .

كام  االستقالب  عمليات  )لزيادة  الغضب  بتأثري  اجللد  سخونة  علميا  أيضا  ثبت  وقد 
ذكرنا( وهذا التأثري ينحرس جدا مع الوضوء ملا حيدثه من ترطيب لسطح اجللد باملاء. ويف 

الوضوء أيضا: 
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• إزالة 	 يف  كبرية  فائدة  املرفقني  إىل  واليدين  الوجه  ولغسل  واليدين:  الوجه  غسل 
العرق من سطح اجللد، كام أنه ينظف اجللد من املواد الدهنية التي تفرزها الغدد 

اجللدية. 

• الشعور 	 إىل  يؤدي  فإنه  اجليد  التدليك  مع  القدمني  غسل  أما  القدميــن:  غسل 
هذا  وكأن  كله،  اجلسم  ألجهزة  منعكسات  من  األقدام  يف  ملا  والسكينة،  باهلدوء 
عىل  جسمه  أجهزة  كل  يدلك  الوقت  نفس  يف  ذهب  قد  ليتوضأ  يذهب  الذي 
الشعور  بعناية. وهذا من أرسار ذلك  باملاء ويدلكهام  قدميه  يغسل  بينام هو  حدة 
بالسكينة الذي يلف املسلم بعد أن يتوضأ فال يليق به عندئذ أن يستأنف غضبته و 

ثورته...

• الطبية امللكية بلندن واستشاري 	 إبراهيم عضو اجلمعية  قال الدكتور أمحد شوقي 
 Light [ األمراض الباطنية والقلب :”توصل العلامء إىل أن سقوط أشعة الضوء
إىل  تؤدي  سالبة  أيونات  انطالق  إىل  يؤدي  الوضوء  أثناء  املاء  عىل   ]photons
اسرتخاء األعصاب والعضالت فتزيل أي انفعال ناتج عن الغضب... فسبحان 

اهلل العظيم". 

• أهم 	 من  املاء  ألن  أجسامنا؛  يف  تغيريات  حتدث  البارد   باملاء  الوضوء  عند 
عنارص اجلسد، وحيتاج اجلسم إىل املاء لتربيده عندما ترتفع درجة حرارة اجلسم، 
وذلك بتبخر املياه الداخلية بواسطة العرق، لذا يقوم الوضوء بدور هام يف تربيد 

اجلسد من اخلارج ويساعد يف عملية انخفاض درجة احلرارة.  

5- إلصاق الخد باألرض : 

وآله  اهلل عليه  النبي صىل  أن  اهلل عنه  أبو سعيد اخلدري ريض  ما رواه  القبيل  ومن هذا 
ادم، أال ترون إيل محرة عينيه وانتفاخ أوداجه،  ابن  وسلم قال:”إن الغضب مجرة يف قلب 

فمن وجد من ذلك شيئًا فليلزق خده باألرض”  
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)رواه الرتمذي و أبو داود وابن حبان وأمحد بإسناد ضعيف( 

ومتكني أعز األعضاء )اخلد أو صفحة الوجه( من أذل املواضع ) األرض( جيعل النفس 
"األنا” الذي كثريًا ما يكون هو سبب الغضب وقد قال بعض  تستشعر الذل وتزيل زهو 
العلامء استنباطًا أن يف هذا إشارة إيل األمر بالسجود ، وهذا يتفق مع اهلدي النبوي املبارك 
حيث كان النبي صىل اهلل عليه و آله وسلم إذا حزبه أمر فزع إىل الصالة. وكان يقول:"...

وجعلت قرة عيني يف الصالة" ) رواه انس بن مالك ريض اهلل عنه وأورده أمحد ، والنسائي 
، وابن سعد ، وأبو يعىل ، واحلاكم ، والبيهقي( وصححه األلباين. 

هذا ما علمنا إياه النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم الذي قال فيه ربه: " َلَقْد َجآَءُكْم َرُسوٌل 
ِحيٌم " )التوبة128( ْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِامْلُْؤِمننَِي َرُءوٌف رَّ ْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّ مرِّ

فيام نرى الغرب يعاين من مشكلة الغضب و يكاد ال يرى هلا حلوال عملية يسهل تطبيقها 
فمثال :

  تقرير املوقع الإخباري  بي بي �صي  بتاريخ 25 مار�س 2008 جاء فيه:
أعلنت املتحدثة باسم الكلية امللكية للطب النفيس كارولني جراهام أن العالجات املتاحة 
يكرسون  األطباء  هؤالء  وأن  للغاية  قليلة  الغضب  مشاكل  بشأن  األطباء  يستشريون  ملن 

جهودهم فقط لعالج مشاكل االكتئاب و القلق.

بينام رصح املتحدث عن املؤسسة االستشارية للعالقات أن طرق معاجلة الغضب املتاحة 
قد تسبب بعض األذى وأن هناك إساءة استخدام هلذه الطرق.

ويربز اجلانب اإلعجازي و السبق النبوي حني نستعرض سويا يف السطور القليلة التالية 
مايو  "مؤسسة  بالتحديد  و  العامل  و  أمريكا  مستشفيات  أشهر  أحد  كلينيك  مايو  أبرزته  ما 
للتعليم الطبي و األبحاث")1(   عىل اإلنرتنت بتاريخ 26 يونيو 2007  و أضع لكم النص 
االنجليزي وترمجته و بجواره بني قوسني النص النبوي ذي السبق يف جمال عالج الغضب 

لنؤصله لإلسالم و نثبته للنبي عليه الصالة والسالم كالتايل: 

Mayo Foundation for Medical Education & Research MFMER )1(
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Anger management tips: Tame your temper
ن�صائح معاجلة الغ�صب: رو�س انفعالك )ل تغ�صب(

Take a "time out” ..counting to 10 before reacting
خذ فرتة صمت وعد إىل عرشة قبل رد فعلك ) إذا غضب أحدكم فليسكت(

Do something physically

حترك بجسدك )املعنى: غري وضعك( )إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس ، فإن 
ذهب عنه الغضب وإال فليضطجع( 

Swim

اسبح )املعنى : بارش املاء( )...وإنام تطفأ النار باملاء ، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ( 

 Find ways to calm yourself. Repeat calming word  or

”!phrase to yourself such as "Take it easy 

كرر كلمة هتدئك مثل خذها ببساطة  )إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه ما جيد لو قال 
: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(

Think carefully before you say anything

فكر بعناية قبل قول أي شئ  )...و إنام الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب(

ومن ناحية أخرى جييب  موقع االستشارات الكاملة)1(عن سؤال حمري:

 هل ت�صلح الأدوية للم�صاعدة يف علج الغ�صب؟

www. all about counseling .com )1(
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Can medication help treat anger?
فيقول بوضوح: )بعض مضادات االكتئاب تقلل األعراض االنفجارية و القلق 

ولكن األدوية بصفة عامة ال تستخدم بصورة مبارشة لعالج الغضب(.

وهو ما يربهن مرة أخري عىل سبق  النبي صىل اهلل عليه وسلم للطب الغريب وإعجاز 
سنته املطهرة يف إجياد عالجات للغضب يف حني تشمل احلرية املتخصصني يف الطب حول 

عالج الغضب حتى بعد تقدم علوم الطب و ازدهارها.  

ثمرة تعاليم النبي صلى اهلل عليه وسلم في صحابته والتابعين:

والصحابة – رضوان اهلل عليهم – قد فهموا هذه الدروس النبوية وتعلموا يف املدرسة 
املحمدية وطبقوا ما تعلموه عىل حياهتم وعلموا من بعدهم من املسلمني وحتى عرصنا هذا 
دروسًا عملية فهنا درس عميل لنا مجيعًا من ابن عباس وعمر بن اخلطاب رضوان اهلل عليهام 
يف أنه من شاهد غاضبًا فعليه أن ينصحه ؛ ويذكره فضل احللم وكظم الغيظ وعىل املنصوح 
قبول ذلك من أخيه والعودة لصوابه فورًا فقد قال ابن عباس ريض اهلل عنهام : استأذن احلر 
بن قيس لعيينة فأذن له عمر فلام دخل عليه قال : هي يا ابن اخلطاب فواهلل ما تعطينا اجلزل 
)أي العطاء الكثري( وال حتكم بيننا بالعدل  فغضب عمر حتى هم به ؛ فقال له احلر : يا أمري 
بالعرف وأعرض عن اجلاهلني( وإن هذا من  العفو وأمر  لنبيه :)خذ  قال  اهلل  إن  املؤمنني 

اجلاهلني ؛ واهلل ما جاوزها عمر حني تالها عليه وكان وقافًا عند كتاب اهلل.

" مل   : – حني قال لغالمه  – ريض اهلل عنه  اأبي ذر الغفاري  ودر�س اآخر يف احللم من 
أرسلت الشاة عىل علف الفرس ؟ " قال أردت أن أغيظك . قال : " ألمجعن مع الغيظ أجرا 

أنت حر لوجه اهلل تعاىل" 

واستمرت املدرسة املحمدية يف التابعني ويف علامء املسلمني حتي يومنا هذا فقد قيل لعبد 
اهلل بن املبارك : أمجل لنا حسن اخللق ؛ فقال : ترك الغضب"!

 ومما ُيذكر هنا أن جارية لعيل بن احلسني جعلت تسكب عليه املاء فتهيأ للصالة فسقط 

33العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية



اإلبريق من يد اجلارية عىل وجهه فشجه فرفع عىل بن احلسني رأسه إليها ، فقالت اجلارية : إن 
اهلل -عز وجل - يقول :)َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ( فقال هلا : قد كظمت غيظي . قالت )َواْلَعاِفنَي 
ُ حُيِبُّ امْلُْحِسننَِي( قال : اذهبي فأنت حرة َعِن النَّاِس( فقال هلا : قد عفا اهلل عنك . قالت : )َواهللَّ

 وقال املعتمر بن �صليمان : كان رجل ممن كان قبلكم يغضب ويشتد غضبه فكتب ثالث 
صحائف فأعطي كل صحيفة رجال وقال لألول : إذا أشتد غضبي فقم إيل هبذه الصحيفة 
وناولنيها ؛ وقال للثاين : إذا سكت بعض غضبي فناولنيها ؛ وقال للثالث : إذا ذهب غضبي 
فناولنيها وكان يف الصحيفة األويل :” أقرص فام أنت وهذا الغضب ؟ إنك لست بإله إنام أنت 
برش يوشك أن يأكل بعضك بعضًا ويف الثانية :” ارحم من يف األرض يرمحك من يف السامء 

" ويف الثالثة :” امحل عباد اهلل عىل كتاب اهلل فإنه ال يصلحهم إال ذاك”...!

كام روى اإلمام الغزايل عن احلسن ريض اهلل عنه قوله :” يا بن آدم كلام غضبت وثبت؛ 
وأوشكت أن تثب وثبة فتقع يف النار” وجيمل اإلمام الغزايل رأيه يف الغضب قائاًل” .. فأقل 
الناس غضبًا أعقلهم ؛ فإنه إن كان للدنيا كان دهاء ومكرًا وإن كان لآلخرة كان حلاًم وعلام.

متى الغضب ؟ 

وليس معنى هذا عدم الغضب متاما بل عدم التامدي فيه وينبغي أن يغضب االنسان اذا 
انتهكت حرمات اهلل.

أنواع الغضب 

الأول : الغ�صب املحمود

وهو ما كان هلل –تعاىل- عندما تنتهك حمارمه ، وهذا النوع ثمرة من ثمرات اإليامن وهكذا 
كان غضب النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم- فال ُيعرف إال أن تنتهك حمارم اهلل –تعاىل- 
: ما رضب رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم  فعن عائشة - ريض اهلل عنها - قالت 
- شيئا قط بيده ، وال امرأة ، وال خادما إال أن جياهد يف سبيل اهلل ، وما نيل منه شء قط 
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فينتقم من صاحبه إال أن ينتهك شء من حمارم اهلل فينتقم هلل -عز وجل )رواه مسلم 2328( 

ومن ذلك ما رواه عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهام- قال : خرج رسول اهلل -صىل اهلل 
عليه وآله وسلم - عىل أصحابه وهم خيتصمون يف القدر فكأنام يفقأ يف وجهه حب الرمان 
ببعض هبذا  بعضه  القرآن  ؟ ترضبون  أو هلذا خلقتم  ؟  أمرتم  أهبذا   (  : فقال  الغضب  من 
هلكت األمم قبلكم ( فقال عبد اهلل بن عمرو : ما غبطت نفيس بمجلس ختلفت فيه عن 
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم- ما غبطت نفيس بذلك املجلس وختلفي عنه .(رواه 
أمحد 178/2 وابن ماجه )85( واللفظ له قال البوصريي –رمحه اهلل تعاىل - "هذا إسناد 

صحيح رجاله ثقات” 

ومن التأيس بالنبي صىل اهلل عليه وسلم أن نجعل غضبنا هلل ، وإذا انتهكت حمارم اهلل، 
وهذا هو الغضب املحمود فقد غضب صىل اهلل عليه وسلم ملا أخربوه عن اإلمام الذي 
ملا رأى يف بيت عائشة سرتًا فيه صور  الناس من الصالة بطول قراءته ، وغضب  ُينفر 
ذوات أرواح ، وغضب ملا كلمه أسامة يف شأن املخزومية التي رسقت ، وقال : أتشفع 
يف حد من حدود اهلل ؟ وغضب ملا ُسئل عن أشياء كرهها ، فكان غضبه صىل اهلل عليه 

وسلم هلل ويف اهلل.

الثاين : الغ�صب املذموم

ُ َتَعاىَل :  وهو ما كان يف سبيل الباطل والشيطان كاحلمية اجلاهلية ، َقاَل اهللَّ

ِة َفَأْنَزَل اهلُل َسِكيَنَتُه َعىَل َرُسولِِه َوَعىَل  اِهِليَّ َة اجْلَ يَّ َة مَحِ ِميَّ ِذيَن َكَفُروا يِف ُقُلوهِبِْم احْلَ " إْذ َجَعَل الَّ
ا َوَأْهَلَها ")الفتح(  ْقَوى َوَكاُنوا َأَحقَّ هِبَ امْلُْؤِمننَِي َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّ

و هنا ذم اهلل عز و جل الكفار باحلمية الصادرة عن الغضب بالباطل

الثالث : الغ�صب املباح

اللسان  بحفظ  ذلك  ويتجىل  ه  حدَّ يتجاوز  ومل  تعاىل  اهلل  معصية  غري  يف  الغضب  وهو 
تعاىل:”َواْلَكاِظِمنَي  قال  وأبقى  خري  هنا  كظمه  بأن  علاًم  أحد،  عليه  جيهل  كأن  واجلوارح 

اْلَغْيَظ َواْلَعاِفنَي َعِن النَّاِس َواهللُ  حُيِبُّ امْلُْحِسننَِي"   )آل عمران : 134( 
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اأوجه الإعجاز
خطورة . ١ الوحي  بنور  عرف  قد  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صىل  الرمحة  نبي  أن  شك  ال 

 – ودعا  آثارها  الطب  يكتشف  أن  قبل  املجتمع  مستقبل  عىل  النفسية  االنفعاالت 
بحكمة – املسلمني إيل ضبط انفعاالهتم قدر املستطاع فكثرت أحاديثه التي وردت 
ثبتت جدواها طبيا ونفسيا،  "ال تغضب” والتي  الغالية  الذهبية  النصيحة  هبا تلكم 
من  الرتهيب  ثم  الغضب  من  النفس  حفظ  يف  الرتغيب  يف  خمتلفة  أساليب  وقدم 
عىل  وحفاظًا  هبم  رمحة  الصواب  جادة  إيل  أتباعه  بأيدي  األخذ  حماواًل  فيه  الوقوع 

صحة أبداهنم من املرض والتلف . 

 لكنه – صىل اهلل عليه وآله وسلم – كان يعلم يف الوقت ذاته طبيعة النفس البرشية . ٢
ويعلم أن اإلنسان حلظة غضبه قد ال يقوى عىل كظم غضبه خاصة إن كان يغضب 
هلل أو لعرضه أو ملاله فإذا به يصف العالج املحمدي املعجز قبل أن يستفحل الغضب 
وحيدث ماال حتمد عقباه يف خطة نبوية وروشته حممدية لعالج الغضب و هبا سبق 
طبي معجز بعد أن أثبت الطب بعد أربعة عرش قرنًا أن كل ما قاله النبي صىل اهلل 
عليه وآله وسلم يف عالج الغضب له تأثري إجيايب عىل جسد اإلنسان الغاضب بل 
يكاد ينقذه من خماطر ال يعلم مداها إال اهلل . وصدق رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله 

وسلم .. واحلمد هلل رب العاملني
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

مـن الإعجـاز البياني في القـراآن 
الكـريـم 

د. حممد حممد داود

اأ�صتاذ. م. علم اللغة بجامعة قناة ال�صوي�س 

عميد معهد معلمي القراآن الكرمي باملركز الإ�صلمي بالعمرانية

اخلبري مبجمع اللغة العربية 



مقدمة
َظ كتاٌب يف الدنيا بالدراسات فيه وحوله مثلام حظي القرآن الكريم، َبْيَد أنه عىل الرغم  مل حَيْ
من استبحار الدراسات القرآنية ووفرهتا، إال أن القرآن الكريم ال يزال يستنهض الباحثني 

ملزيد من البحث يف آفاقه املمتدة التي ال تقف عند هناية:ژ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ 
ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئژ   )الكهف: 109(.

 وكّل باحث ـ حسبام يتيرس له من أدوات بحثه ـ يكشف اهلل له جانًبا من أرسار كتابه 
العزيز الذي ال تنفد أرساره: ژڃ چ چ چ چژ  )اإلرساء:20(.

بقدر  ـ وكل شء عنده  ه حكمة  كلُّ احلكيِم  ـ وفعُل  احلكيم  اهلل  القرآن من  كان  ـا  ولـمَّ
ومقدار؛ لذا وصف اهلل القرآن باإلحكام، قال تعاىل: 

ژ گگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ )هود: 1(.

ومن َثمَّ فقد نشطت اجلهود لتتبع الظواهر اللغوية يف القرآن الكريم، للكشف عن أرسار 
هذا اإلحكام املعجز. ومن بني هذه اجلهود هذا البحث ـ من اإلعجاز الصويت يف القرآن 
د هبا القرآن الكريم والتي تلفت  الكريم ـ الذي وقفت فيه عىل الظواهر الصوتية التي تفرَّ

االنتباه، ويظهر فيها وجه من وجوه اإلعجاز.

وقد �صنفُتها يف �صبع م�صائل، هي:

الأولـى: أثر صوتيات القرآن يف حفظ اللغة العربية واستقرارها.

الـثـانيـة: اإليقاع والنغم القرآين اخلالد.

الـثـالثـة: الفاصلة القرآنية قيمة صوتية ذات وظيفة داللية. 
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الـرابعـة: التناسب بني صفات الصوت ومعنى الكلمة.

اخلام�صـة: التناسب بني إحياء الصوت ومعنى الكلمة.

ال�صاد�صـة: التناسب والتناسق بني نوع احلركة واملعنى.

ال�صـابعـة: عولـمة الصوت وعاملية النغم القرآين اخلالد. 

حئژ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  به،ژ  ينفع  وأن  فيه  يوفقني  أن  أسأل  واهلل 
)هود: 88(.  ژ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ )البقرة: 127(، 

واحلمد هلل رب العاملني.
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امل�ساألة الأولى:  اأثر �سوتيات القراآن يف حفظ 
اللغة العربية وا�ستقرارها

م القرآن الكريم، منذ نزل جربيل عليه السالم بالقرآن  التلقي الشفهيُّ هو األساس يف تعلُّ
عىل سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم، وحتى وقتنا احلارض، وإىل أن تقوم الساعة. 

وهلذه اخلاصية ـ املشافهة ـ آثار تصل إىل حدرِّ اإلعجاز، لكنَّ إْلَف العادة هو الذي يمنعنا 
أو حيجب عنا مالحظة نواحي اإلعجاز. ولكن إذا ما ُقوِرنت العربية بغريها من اللغات وما 

حدث هلا، يظهر أثر القرآن يف االستقرار الصويت للغة العربية وحفظها من االندثار.

حفظ اللغة العربية حية على ألسنة المسلمين في بقاع األرض كلها:

اأ.اندثار اللغات القدمية كلها، ما عدا العربية:

ل يف التاريخ يرى ـ بوضوح ـ لغات كثرية قد اندثرت بموت أهلها، أو ضعفت  إن املتأمرِّ
بضعفهم؛ فأين اللغة الفينيقية ـ لغة أهل لبنان قدياًم ـ؟! وأين اللغة اهلريوغليفية ـ لغة أهل 

مرص ـ؟! واآلشورية ـ لغة أهل بابل ـ ؟!... إلخ.

إن ارتباط اللغة العربية بالقرآن الكريم جعلها حمفوظة بحفظه، وباقية ببقائه، وسبحان 
اهلل القائل: ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ  )احلجر: 9(. 

ل النظم القرآين يف هذه اآلية الكريمة نرى من وجوه اإلعجاز:  وبتأمُّ

• ْكر(، واملراد به هنا: 	 عدول اخلطاب القرآين عن لفظ )القرآن(، واستعامل لفظ )الذرِّ
القرآن؛ إلفادة معنى احلضور اللساين والذهني، يف تناسب وتناغم مع معنى البقاء 

املعربَّ عنه باحلفظ.

الفعل  التوكيد: ) اسمية اجلملة، إن، نحن، تضعيف  أداة من أدوات  أكثر من  استعامل 
لنا(، تكرار إن، الالم، تقديم اجلار واملجرور "له" عىل املتعّلق "حلافظون"(.  )نزَّ
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استعامل صيغة اسم الفاعل يف )حلافظون( بداللتها عىل احلارض واملستقبل.

وكل هذه األدوات تتآزر مًعا إلفادة معنى البقاء والدوام واحلضور وقوة التأثري هلذا 
الكتاب العظيم، والواقع يشهد هبذا، فالقرآن الكريم هو النص الوحيد الذي مل يتغري 
ل منه حرٌف عىل تطاول العصور، وعىل امتداد رقعة البالد اإلسالمية يف كافة  ومل يتبدَّ

أرجاء املعمورة. 

ًة عىل ألسنة املسلمني أكثر من  ومن وسائل حفظ القرآن العظيم: حفظ لغته وبقاؤها َحيَّ
أربعة عرش قرًنا من الزمان، من مهد اإلسالم يف جزيرة العرب إىل أقىص أطراف األرض.

الزمان،  أربعة عرش قرًنا من  أكثر من  العبقرية أن تصمد  اللغة  كيف استطاعت هذه 
بينام اندثرت اللغات القديمة مجيًعا، بل اندثرت لغات كانت حيًة عىل األلسنة منذ أقل 

من أربعة قرون؟

لت فيام بعد إىل لغات خمتلفة  من أمثلة تلك اللغات: الالتينية التي انقسمت إىل هلجات حتوَّ
ية. لقد كانت الالتينية هي لغة الثقافة والعلم حتى وقت  يف ألفاظها وتراكيبها وبنيتها الُكلرِّ
قريب، وكانت املؤلفات العلمية الكربى ُتكتب هبا إىل عهد نيوتن )عاش يف القرن الثامن 
 "Princibia Mathmatica" عنوانه:  الفيزياء  علم  موازين  قلب  الذي  ُفه  ومؤلَّ عرش(، 

بالالتينية، أي: مبادئ الرياضيات. 

ومع ذلك كانت الالتينية حينئٍذ قد اندثرت متاًما، وصارت لغة أبراج عاجيَّة، يكتب هبا 
الفالسفة والعلامء، ولكنها غائبة عن احلياة؛ ألنَّ األلسنة ال تنطق هبا. 

بني  وجودها  وانحرص  ـ  األلسنة  عىل  بموهتا  ـ  اندثرت  التي  الدينية  اللغات  ومثلها 
ولغات  القديمة،  والعربية  )اآلرامية(،  كالرسيانية  املقدسة،  واألماكن  املعابد  جدران 
أفراد قليلني  التي ال يعرفها سوى  املعابد  السيخ واهلندوس والشنتو وغريها من لغات 

من كهنة املعابد. 

عىل حني ظلت العربية صامدة متجددًة عرب العصور، واتسع نطاق املتحدثني هبا، الذين 
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هم عرٌب باللسان، وصدق النبي صىل اهلل عليه وسلم حني قال: "ليست العربية ألحدكم 
م العربية فهو عريب)1(”. ، ولكنها اللسان، فمن تكلَّ بأٍب وال ُأمٍّ

أو األمريكي  اإليراين  أو  الباكستاين  أو  اهلندي  لتجد  فإنك  ُمَشاَهٌد حمسوس،  أمٌر  وهذا 
لساُنه،  انطلق  احلكيم  الذكر  آيات  تال  ما  فإذا  العربية،  قواعد  عن  شيًئا  يعرف  ال  املسلم 
بالطابع  مطبوعة  الوضوح  كل  واضحة  أصواته  وصارت  وُلْكنته،  عجمته  من  وخَتلَّص 

العريب اخلالص يف صفات األصوات وخمارجها. 

اأفلي�س هذا وجًها من وجوه الإعجاز ال�صوتي للقراآن الكرمي؟!

ب.   الألفاظ القراآنية اخلا�صة:

ق النظر يف العربية املعارصة جيد الكثري من األلفاظ التي ُهِجرت وظلَّ بقاؤها حيًة   َمن يدقرِّ
عىل األلسنة مقصوًرا عىل االستخدام الديني املرتبط بالقرآن.

العربية  يف  الديني  واالستخدام  الكالم  عىل  الدالة  األلفاظ  عن  هبا  قمت  دراسة  ويف 
الداللة  ذات  األلفاظ  من  جمموعة  وجود  لالنتباه  الالفتة  الظواهر  من  كان  املعارصة)2(، 
الكالمية كادت تغيب عن االستعامل املعارص إال يف املجال الديني اإلسالمي، عند رشح 
آيات القرآن التي وردت هبا هذه األلفاظ، واستعامُل هذه األلفاظ خارج جمال القرآن نادر 
ندرًة تصل إىل درجة العدم يف األعمرِّ األغلب، وِضيُق جمال االستعامل واقتصاُره عىل املجال 

الديني اإلسالمي هو املالحظة األوىل.

 اأما امللحظة الثانية فهي ثمرة للمالحظة األوىل، فقد ترتب عىل االستعامل اللصيق 
دالالهتا  استقرار  يف  مشاهبًة  تبدو  أصبحت  حتى  دالالهتا  استقرار  األلفاظ  هلذه  بالقرآن 

لأللفاظ اإلسالمية االصطالحية: ) الصالة، الزكاة، احلج،.... إلخ (.  
ا، مع ذكر معناها الذي استعملت  وفيام ييل أمثلة خمتارة من هذه األلفاظ مرتبة ترتيًبا هجائيًّ

به يف القرآن الكريم:

)1(   أخرجه اخلطيب البغدادي يف الرواة عن مالك، وابن عساكر يف تاريخ دمشق، 407/21.
)2( الداللة والكالم: دراسة تأصيلية أللفاظ الكالم يف العربية املعارصة يف إطار املناهج احلديثة / حممد حممد داود . 

القاهرة : دار غريب ، 2002 م .
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ال�صواهد القراآنيةاملعنىال�صيغةالواردةاملادةم

ژ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ائژ)النبأ(شديد االنصبابثجاًجاث ج ج1

ث خ ن2
أثخنتموهم

املبالغة يف القتليثخن

ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ژ )حممد: 4(

ژ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

ۉ ې ېژ  )األنفال: 67(

تثريبث ر ب3
اللوم والتعيري 

والتوبيخ

ژ ے ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ 

ۇۇ ۆ ۆ ۈۇژ

ج أ ر4

جتأرون

جيأرون

جتأروا

رفع الصوت 
بالدعاء والترضع

ژ ىئ ىئ ی ی ی یجئ حئ مئ ىئ 

يئ جب حب ژ )النحل: 53(

ژ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڈڈژ )املؤمنون(

ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گگ ژ

اجِلبتج ب ت5

كل ما ُعبِد من دون 
اهلل، واستعمل يف 
الصنم والكاهن 

والساحر.

ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 

ی ی ی یژ 

)النساء: 51(
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ال�صواهد القراآنيةاملعنىال�صيغةالواردةاملادةم

ارَختَّارخ ت ر6 َغدَّ
ژ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

ہڑژ )لقامن(

خ ر ص7
خترصون

اخلراصون

إلقاء القول عن ظن 
وختمني

ژ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

ڎڇژ )األنعام(

ژ ٺ ٺک ژ )الذاريات(

مقطوع شوكهخمضودخ ض د8
ژ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک جئژ )الواقعة(

خممصةخ م ص9
جماعة؛ ألن البطن 

يضمر من شدة 
اجلوع

ژ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک 

ک ک ک گٿ ژ )املائدة(، واللفظ 
يف )التوبة:120(

مَخْطخ م ط10
كل شجرة هلا شوك 
وثمرهتا مرة بشعة 

الطعم

ژ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ یژ )سبأ(

خ ن س11
اخلناس

اخُلنَّس

الشيطان الذي 
خينس ويتوارى عند 

ذكر اهلل.
الكواكب السيارة؛ 
ألهنا ختتفي وتغيب

ژ ژ ڑ ڑ ک ڄژ )الناس(

ژ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ی ژ 

)التكوير(
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ال�صواهد القراآنيةاملعنىال�صيغةالواردةاملادةم

د ع ع12
َيُدعُّ

ون ُيَدعُّ
الدفع بعنف وغلظة

ژ ٹ ٹ ٹ ٹڤ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦژ

ژ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ژ )الطور: 13(

الفحش يف القولرفثر ف ث13

ژ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 

ٺژ )البقرة:197(

ُبْغضشنآنش ن أ14

ژ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائژ )املائدة:2(

ژ ک ک ک کٿژ )الكوثر(

َضْبًحاض ب ح15
صوت أنفاس 

اخليل يف جوفها 
حني تعدو

ژ گ ڳ ٻژ )العاديات(

ض غ ث16
ضغًثا

أضغاث

ما مُجع وُقبَِض عليه 
بالكف.

أخالط ملتبسة

ژ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ  

)ص:44(

ژ ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ 

پے ژ )يوسف(

ژ ڳ ڳ ڳ ڳ جئژ )النازعات(        أظلمأغطشغ ط ش17

َهُلمَّ وَأْقبِْلَهْيَت لكهـ ي ت18
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ 

پ ڀ ڀ ڀڀژ  )يوسف: 23(
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هذا قليٌل من كثري مما حفظه القرآن للعربية، ويف هذا أبلغ الداللة وأقواها عىل أّن كلامت 
القرآن الكريم هي التي ُكتَِب هلا احلياة واخللود عىل َمررِّ الزمن، يف حني أن الثروة اللفظية للعربية 

التي مل ُتستعَمل يف القرآن الكريم قد ُأوِدعت يف قرافة املعجامت يف األعّم األغلب.

ْين أحدمها  َفذَّ لعاملنْي  قيرِّم  تأكدت من خالل بحث  التي   وال عجب من هذه املالحظة 
اإلحصاء  علم  يف  متخصص  واآلخر  شاهني،  الصبور  عبد  الدكتور  أستاذنا  وهو  لغوي 
وهو الدكتورعيل حلمي موسى حتت عنوان " دراسة إحصائية جلذور معجم تاج العروس 

باستخدام الكمبيوتر)1( "، وكان من نتائج هذه الدراسة:

أن القرآن اصطفى 15% من جذور العربية هي أفضل وأيرس ما فيها، وأن جذور القرآن 
لغة  من   %85 الـ  وأما  اآلن،  حتى  اإلسالم  أول  من  العربية  اللغة  يف  املستعملة  املادة  هي 

اجلاهلية فقد أصبحت يف املعاجم لكنها ال جتري عىل ألسنة الناس يف حياهتم.

أن جذور القرآن الكريم هي التي جيري هبا فكر هذه األمة منذ نطقت بعد رسول اهلل حممد 
صىل اهلل عليه وسلم وبعد نزول القرآن إىل أيامنا هذه، وبحرص مفردات أي جريدة، أو بحث 
أو مقال، أو أي مادة مكتوبة؛ فإهنا ال خترج عن مادة القرآن إال بمقدار 2% فقط، وهذا يعني أن 

املادة الشائعة املهيمنة يف الكتابات واألحاديث العربية هي مادة القرآن.

وتلتقي هذه املالحظة مع مالحظة ابن فارس يف كتابه "الصاحبي" التي تقول: " إن القرآن 
ا، فهم يقولون يف اليشء إذا وصفوه بالطول يقولون: طويل،  فرض عىل الناس بياًنا خاصًّ

، ومها ال يردان يف استعامل الناس)2(". وال يقولون: َأَشقُّ وال َأَمقُّ

إذن فقد هيمن القرآن عىل هذه اللغة وكان سبًبا يف استقرار مادهتا؛ ألن مادة القرآن نحفظها 
دها بطريقة واحدة، وهذا هو الرس يف استمرار العربية ما يقرب من مخسة  جيال بعد جيل، وُنردرِّ

عرش قرًنا حتى اآلن وإىل أن يرث اهلل األرض ومن عليها إن شاء اهلل تعاىل.

فأي كتاب أو أثر أديب أو غري ذلك كان له مثل هذا التأثري البالغ واهليمنة الدائمة عىل فكر 

)1(  دراسة إحصائية جلذور تاج العروس باستخدام الكمبيوتر / عىل حلمي موسى ، عبد الصبور شاهني .  الكويت : 
مطبوعات جامعة الكويت ، 1973 م .

)2( الصاحبي يف فقه اللغة العربية وسنن العرب يف كالمها / ابن فارس ؛ حتقيق مصطفى الرشبيني . ــــ القاهرة: اهليئة 
العامة لقصور الثقافة ، 2003 م .

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  48



أمة نرشت حضارهتا يف ربوع األرض من أدناها إىل أقصاها وعىل لساهنا؟!

إن الكتب املقدسة األخرى ـ عىل الرغم من أثرها الكبري يف نفوس أتباعها ـ مل يكن هلا 
الشعائر  أداء  يف  استعامهلا  وانحرص  املعابد،  يف  تقوقعت  ألهنا  البالغ؛  التأثري  هذا  من  شٌء 
ا العربية ـ التي صاغها القرآن صياغة فريدة ـ فقد حتررْت وانطلقت هبا  الدينية وحسب، أمَّ
سوا قبًسا من فصاحة القرآن  األلسنة وصار ُقصارى جهد الُكتَّاب الذين يكتبون هبا أن يتلمَّ

وبعًضا من بالغته وحسن تأليفه وتناُغم كلامته وأصواته.

 استقرار اللغة العربية: 

 عىل الرغم من أن التطور ُسنَّة جارية يف كل اللغات وأكثُر مظاهره يكون يف الدالالت، 
غويَّة )صوتية ـ رصفية ـ نحوية ـ داللية(،  إال أن العربية ظلت حمتفظة بكل مستوياتـها اللُّ

وما تطور منها كان يف إطار املعاين األصلية وبسبٍب منها. 

 ويزداد إدراك أمهية االستقرار اللغوي الذي تتميز به العربية إذا ما تأملنا التغريُّ الرسيع 
الذي يالحق اللغة اإلنجليزية )لغة احلضارة املعارصة(، فنصوص اإلنجليزية القديمة التي 

مر عليها قرابة ثالثة قرون أصبحت عصيَّة عىل الفهم بالنسبة لإلنجليزي املعارص. 

يضاف إىل ذلك ما نرشته جملة نيوزويك باللغة العربية حتت عنوان " تراجع اإلنجليزية 
الفصحى الراقية عىل مستوى العامل واإلحساس باخلطر من رسعة تغريها "، ويتساءلون يف 

َفْرِضيَّة علمية هلا ما يربرها: هل نحن )علامء اإلنجليزية( أمام لغة جديدة؟)1(

النصوص  صياغة  إعادة  إىل  اللغة  هذه  علامء  دفع  الذي  هو  الرسيع  التغريُّ  هذا  ولعلَّ   
 Modern English حديثة   بإنجليزية   ) شكسبري  نصوص  )مثل  عندهم  ة  املهمَّ األدبية 

.Old English  يفهمها املعارصون بدال من اإلنجليزية القديمة

يف حني أن العريب املعارص يقرأ آيات القرآن الكريم فال حيس معها بغرابة؛ ويكفي النظر 
ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  اآليات:  هذه  إىل 

ڀ ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ ژ  )العرص(.

)1(  نيوزويك، مارس 2005 م .ــــ )عدد22(، ص54 .
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ل هذه السالسة السائدة يف السورة، وذلك الوضوح الداليل مع عمق املعاين، وذلك  لنتأمَّ
حرف  وتكرار  بالسكون،  املقفلة  الراء  بفاصلة  اآليات  ختم  يف  املتمثل  الصويت  التناسق 
الصاد بام فيه من تفخيم يتناسب وفخامة املقول، ويزيد من ُعُلورِّ طبقته الصوتية جماورة الراء 
ة  ج يف طول اجُلَمل بحيث توحي باالنتقال باخلطاب من الشدة والقوَّ مة.. هذا إىل التدرُّ املفخَّ
والفخامة البالغة يف اآلية األوىل )والعرص( إىل درجة أخف يف اآلية الثانية، ثم خُتَتُم السورة 
الصاحلات  عملوا  الذين  باملؤمنني  والرفق  اللني  إىل  إشارة  ذلك  يف  وكأنَّ  آياهتا،  بأطول 
وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب... إنك لتشعر مع هذا االمتداد واهلدوء بزمان ممتد طويل 

يملؤه املؤمنون بعمل الصاحلات واستمرار التوايص باحلق والتوايص بالصرب.

السمع  لتآُلِفها  يسرتيح  أصوات  ذات  وحروف  كلامت  من  تتألف  القرآنية  اجلملة  إن 
والصوت، والنطق، ويتكون من اجتامعها عىل الشكل الذي رتبت عليه، نسق مجيل ينطوي 
اآليات، وأي وجه من  التي جاءت عليها  بالصورة  إال  لَِيتِمَّ  ما كان  رائع،  إيقاع جيل  عىل 

التغيري أو التبديل أو النقص أو الزيادة يضيع معه هذا اجلامل واإلبداع القرآين.

تاأمل قوله تعالى: 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ژ 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ژ  )القمر(
وتأمل تناسق الكلامت يف كل مجلة منها، ثم دقق نظرك وتأمل تآلف احلروف الرخوة مع 
الشديدة ومع املهموسة واملجهورة وغريها، ثم أمعن يف تآلف احلركات والسكنات واملدود 
وتعاطفها مع بعضها، فإنك إذا تأملت يف ذلك علمت أن هذه اجلمل القرآنية إنام ُصبَّْت من 
اخلبري،  اللطيف  بعلم  تقديًرا  ر  ُقدرِّ إنام  ذلك  وأن  مقدار،  يف  واحلركات  واحلروف  الكلامت 

وهيهات للمقاييس البرشية أن تقوى عىل ضبط الكالم هبذه القوالب الدقيقة)1(.

ولذلك فإنه عىل الرغم من مرور أكثر من أربعة عرش قرًنا، ال يكاد اإلنسان جيد صعوبة 
والرصفية،  )الصوتية،  غوية:  اللُّ املستويات  كل  يف  وذلك  القرآن،  كلامت  مع  التواصل  يف 

)1( كامل اللغة القرآنية / حممد حممد داود. ــ ط1 .ـــ القاهرة: دار املنار، 2007م، ص210، 211.
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ة موصولًة برتاثها الزاخر تفيد  والنحوية، والداللية )1(، وهذه ميزة عظيمة: أن تكون اأُلمَّ
منه وتنتفع به.

ُل مزية استقرار اللغة العربية التي تفردت بـها عن سائر اللغات التي تغريت وتبدلت  وتأمُّ
ال جعل من اللغة الواحدة لغاٍت كثريًة متباينة ـ جيعلنا نتساءل:  ا َوَتبدُّ ً تغريُّ

ما ال�صبب وراء هذه املزية؟

 هل يمكن إرجاع هذه امليزة إىل أن اللغة العربية كانت لغة عاملية فيها كل ما تفتقر إليه 
األمم يف كل األزمنة واألمكنة من ألفاظ ومعاٍن وأخيِلة، بحيث جيد الناس فيها ما يفتقرون 

إليه؛ لذلك فهم حيرصون عليها؟! 

وهذا بعيد؛ فام كانت اللغة العربية وال غريها كذلك.

والسياسية  االجتامعية  ومكانتهم  أهلها  إىل  ترجع  العربية  اللغة  استقرار  مزية  أن  أم 
بجوار  الشأن  متأخر  وضع  يف  العربية  أهل  كان  فقد  ذلك؛  ب  ُيَكذرِّ والواقع  والعلمية؟! 
اهلزائم  تتالحق  املعارصة  حياتنا  ويف  والروم،  الفرس  حضارتا  مها  عظيمتني  حضارتني 

ا واقتصاديًّا وعسكريًّا عىل العرب.  سياسيًّ

وهكذا ينتهي بنا التاأمل اإلى اأننا ل جند �صبًبا مقنًعا لهذه املزية �صوى اأنـها اأثر من 
اآثار القراآن الكرمي، ووجه من وجوه اإعجازه.

 تـهذيب اللغة العربية )تنقية صوتية(:

ر يف الكالم، واأللفاظ احُلوشيَّة الثقيلة عىل السمع،   ى القرآن الكريم عن اللغة التَّقعُّ لقد َنحَّ
إن من يتأمل النثر أو الشعر اجلاهيل يرى كثرًيا من الكلامت احُلْوِشيَّة، من ذلك: " جحيش "، 

و" مستشزرات "، و"جحلنجح"، و" البخصات "، و"املطاط " وغري ذلك كثري.

م الشيباين يف أواخر القرن الثاين من كتاب   من ذلك أيًضا ما رواه القايل يف أماليه أليب حملَّ

 Holes: Clive Modern Arabic: Structure, Functions and Varieties.- London:  )1(
Longman، 1995-343p.
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ها ُتـَمْرِخد،  لرِّ ْت تأتدن، فال خُتَ ر: " ِدهْنا، فإذا َهـمَّ ائني يف نعل.. قال هذا املتقعرِّ له إىل بعض احلذَّ
، فإذا اْئَتَدَنْت فاْمَسْحها بِخْرَقٍة غري وكيَّة وال َجِشيَّة، ثم اْمَعْسها َمْعًسا َرقيًقا، ثم  وَقْبَل أن َتْقَفِعلَّ

سنَّ شْفَرَتَك، وَأْمِهَها، فإذا رأيت عليها مثل اهَلْبوة فِسنَّ رأس اإلزميل".. إلخ.

وانظر قول القائل:

ـــا ـــَوَج أْع ـــا  ـــِريًّ َك ـــرَتْ  ـــْك َن وال  فـــاحـــذر 
ــا! ــَج ــَج ــنْ ــَف َع ــا  ــن ب ســـاق  إذا  ِعــْلــًجــا 

يْثُقل عىل السمع  ْل تكرار صوت الكاف والعني واجليم عىل مسافات متقاربة؛ مما  وتأمَّ
واللسان، حتى يضيق به الناطق وَيَمّجه السامع وتنبو عنه القلوب. 

وتكفي نظرة إىل ديوان أي شاعر أو راجز من العرص اجلاهيل، لنرى إىل أي مًدى كان أثر 
القرآن الكريم بالًغا يف تصفية أصوات اللغة وتنقيتها؛ وإليك مثاال مما أورده صاحب "نظام 

الغريب يف اللغة" لكلمة معروفة للعرب قاطبة هي "اللبن"، ومن مرادفاهتا:

احلامض  اللبن  واملارض:  اخلالص.  اللبن  أيًضا:  وُأْمُهوج  بالفتح  وُأْمَهج  ُأْمُهجاٌن،  لبن 
ْسل: اللبن احلليب  َياح: اللبن املمزوج باملاء. والررِّ َيت املضرية، ومثله اخلاثر. والضَّ ومنه ُسمرِّ
نفسه. واملذيق: اللبن املمزوج باملاء، والرصيح اخلالص منه. والُعَجالِط والُعَجِلط: الرائب 
َب به احلليب. والَعِكيُّ بتشديد الياء:  وبة بغري مهز: اللبن احلامض الذي قد ُرورِّ الغليظ. والرُّ
فإذا  اللبن احلامض،  قبل أن حيمض. واحلاذر:  اللبن  اللبن احلامض. واهُلْجمة واهَلِجيمة: 
فلم  َد بعضه عىل بعض ومحض  تكبَّ فإن  مُمَْذِقٌر،  ناحية فهو  ناحية واملاء  اللبن  َع وصار  تقطَّ
ْقر: أمحض ما يكون من اللبن،  يتقطع فهو إْذك. والُعَثِلط واهُلَدبِد: ما َخَثر منه وتلبَّد. والصَّ
َمَرق.  عىل  ُيَصبُّ  احلليب  اللبن  والعكيس:  ة.  وامْلُِرضَّ ائثة  الرَّ فهو  حليب  عليه  ُصبَّ  فإذا 
حيرتق.  حتى  املسخن  احلليب  حرية:  والصَّ املعز.  لبن  عىل  ُيَصبُّ  الضأن  لبن  والنَِّخيسة: 
ْمَلج: اللبن إذا كان حلًوا دساًم. واملِْلعاز واملِْلهاز: اللبن خيتلط بعضه ببعض  ْمَهج والسَّ والسَّ
ب: أمحض ما يكون من اللبن. والَسَجاج: أَرقُّ ما يكون من  َ ب والرصَّ ْ عند املخض. والرصَّ
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اللبن، وامْلَْهو وامْلَْسُجور مثله. والنَّْسء: احلليب إذا مزج باملاء، والنَّيِسُّ مثله)1(.

تلك  كل  غابت  أن  عجب  وال  )اللبن(،  هي  واحدة  بكلمة  الكريم  القرآن  اكتفى  بينام 
الكلامت احلوشية والغريبة عن واقع االستعامل اللغوي، وبقيت الكلمة القرآنية.

ينبو عنه  العربية، ومصفاًة هلا أخرجت منها ما  القرآن بمثابة غربال ألصوات  لقد كان 
أمثلة ناصعة  الكريم جيد بني دفتيه  الكتاب  اللسان، والناظر يف هذا  يثقل عىل  السمع وما 
هلا  نجد  إعجازية ال  بصورة  الصوت  املعنى عن طريق  والسالسة وجتسيد  الصويت  للنقاء 

مثيال يف أرقى مستويات الفصاحة اللغوية هلذه اللغة. 

ها اإلسالم: من  ى القرآن الكريم كثرًيا من األلفاظ التي تعرب عن معاٍن ال ُيِقرُّ كذلك َنحَّ
ذلك:

» املِْرباع «: وهو ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس يف اجلاهلية.

الغزاة يف  يغنمه  ما  أو  القوم،  الرئيس قبل أن يصري إىل  الن�صيطة «: وهي ما أصاب   «
الطريق قبل بلوغ املوضع املقصود.

» املَْك�س «: وهي دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع يف األسواق اجلاهلية.

ويف هذا ُسُموٌّ لغوي يتوازى مع الُسُمورِّ اخُلُلِقي الذي أَتى به القرآن الكريم.

)1(  نظام الغريب يف اللغة / عيسى الربعي، ص61: 65.
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امل�ساألة الثانية:  الإيقاع والنغم القراآين اخلالد 
ه  ه اآلذان وتستخفُّ وا يف أمر هذا الكالم الذي تستلذُّ ُدِهَش العرب حينام سمعوا القرآن، وحتريَّ
األلسنة وتقشعرُّ منه اجللود وتطمئنُّ به القلوب، وَمْبَعث حريهتم ودهشتهم يعود ـ يف جانب 
د الوليد بن املغرية هذه احلرية حني  منه ـ إىل هذه اخلصائص الصوتية الفريدة للقرآن، وقد جسَّ
قال يصف القرآن يف مقولته املشهورة: واهلل لقد وضعته عىل أقراء الشعر فام هو بالشعر، وما 

هو بالسجع وال الكهانة، وإن أعاله ملثمر، وإن أسفله ملغدق، وإنه َلَيْعُلو وال ُيْعىَل عليه.
ـا سمعوا القرآن الكريم  د ما متلَّك هذا الرجل وغريه من العرب لـمَّ يف هذه الكلمة يتجسَّ
النغم  هذا  شأن  يف  وحتريوا  مشاعرهم،  عىل  القرآينُّ  الصوت  وهيمن  قلوهبم  اهتزت  فقد 
الشعر وطرائق نظمه،  أوزان  يتفق مع  إنه ليس بشعر؛ ألنه ال  يأتى؟!  أين  ــ من  الفيَّاض 
وليس بسجع متوازٍن كسجع الكهان، ومع ذلك تنساب أنغامه انسياًبا يف عذوبة وسالسة 
وتآلف عجيب، وكأنه تيار موسيقي تتفجر منه النغامت من أعاله ومن أسفله عىل حد قول 
وبني  القوية  العالية  أنغامه  بني  التناسق  عمق  عبارته:  عليه  تدل  ما  بني  من  ولعلَّ  الوليد، 

أنغامه الرقيقة اهلادئة املنسابة. 
األداء  وطرائق  ألفاظه،  وتآلف  َجْرِسه،  وحسن  أصواته،  من  ينبعث  القرآين  والنغم   
ة، ويشهد هلذا ما رواه أبو هريرة عن النبي صىل اهلل  املعروفة يف فن التجويد منذ عرص النبوَّ

عليه وسلم أنه قال: " ما َأِذَن اهلل ليشء ما أذن للنبي أن يتغنَّى بالقرآن ")1(.
صفات  من  يستحق  ما  أصواته  من  صوٍت  كلرِّ  باعطاء  جتويده،  يعني  بالقرآن  والتغنرِّي 
، ويف أداء مجايل ممتع  وامتداد وعمق وتلوين؛ حتى يظهر املعنى وظالل املعنى يف وضوح تامٍّ
للسمع والفؤاد. وليس من قبيل الصدفة أن القرآن الكريم قد ُأْنِزَل عىل قلب حممد صىل اهلل 

عليه وسلم.. إنَّه خطاب إىل القلب؛ ولذلك كان لإليقاع فيه نصيب كبري، قال اهلل تعاىل: 

ژ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گژ  )البقرة: 97 (.
واإليقاع القرآين يز القلوب ويأخذ بمجامعها؛ ولذلك كان للنبي صىل اهلل عليه وسلم 
التي  املعاين  بحسب  وهكذا  ينبسط...  وتارًة  يرجتف،  فمرًة  أحواٌل،  القرآن  سامع  عند 

)1( أخرجه البخاري يف صحيحه )4636(.
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تتضمنها اآليات واإليقاع املصاحب هلا،وقد ارتبط أداء القرآن الكريم باملقامات املوسيقية 
با وغريها، ولكل مقام من هذه املقامات  ست واحلجاز والصَّ العربية كالبيايت والنهاوند والرَّ

ع والفريد. طرق عديدة وأساليب متباينة يف إبراز وجوه النغم القرآيّن املتنورِّ
 وينبعث النغم القرآين من تواىل املقاطع الصوتية عىل مسافات منتظمة متقاربة، بام يمنح 
األذن إحساًسا بالتوازن اإليقاعي، دون رتابة أو مجود كالذي ُنِحسُّ به حني نسمع األسجاع 
ٌد يف آٍنٍ واحد؛ لتنوع الفواصل أو  املتامثلة يف مقاطعها، فالنغم القرآنى متوازن اإليقاع ومتجدرِّ

ا. املسافات الفاصلة بني مواضع النرب يف الكلامت، واختالف الكلامت طوال وِقرَصً
ْكت القصري   هذا باإلضافة إىل تلوين األداء القرآين وحتسينه عن طريق املدرِّ والُغنَّة والسَّ
والسكون، وغري ذلك من خصائص التالوة القرآنية التي تضيف إىل عظمة النغم القرآين 
ها عىل أمور أخرى،  تواُزَن اإليقاع، فتجويد القرآن يشتمل إىل جانب إعطاء األصوات حقَّ
لتوايل  املؤقت  االنقطاع  قبيل  ُيَعدُّ من  مما  إىل ذلك  والسكت وما  والغنة  بأنواعه  املد  منها: 
األصوات التي تتكون منها األلفاظ. فإذا قرأ القارئ مع الرتتيل أتى بكل رتل وآخر وبينهام 

فرتة انقطاعه إما مد أو غنة أو سكت إلخ.. 
إيقاًعا آخر طارًئا عليه  الكامن يف نظمه  القرآن  إيقاع  الرتتيل يضيف إىل  النوع من  هذا 
من خالل األداء والقراءة، فإذا اجتمع اإليقاع الصويت وذلك اإليقاع الرتتييل مل يكن لألذن 
املؤمنني:  لعباده  يقول  إذ  تعاىل   و  اهلل  باجلامل، وسبحان  تستمع وتنصت وتستمتع  أن  إال 

ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ )األعراف204()1(
اء املجيدين يستطيعون إبراز املعاين القرآنية صوتيًّا عن طريق التنغيم؛ أي رفع   كام أن الُقرَّ
الصوت وخفضه وتلوينه بألوان خمتلفة تعربرِّ عن الفرح، أو احلزن، أو اخلوف، أو الدهشة، 

أو التعجب، أو الغضب، أو الرضا... إلخ.

 اإليقاع في العربية:

 مصطلح اإليقاع يف العربية مستمدٌّ من َوْقِع املطر. وهو يف عرف أهل اللغة عبارة عن 
"اتفاق األصوات واألحلان وتوقيعها يف الغناء أو العزف)2(". 

)1( البيان يف روائع القرآن / متام حسان، ج1، ص189، 190.
)2( املعجم العريب احلديث / الروس، 1973م، صـ 205. لسان العرب / ابن منظور. ــ ط3. ــ بريوت: دار صادر، 
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واإليقاع غري الوزن، ومن املناسب أن نشري ـ هنا ـ إىل الفرق بينهام، إذ طاملا اختلط األمر 
بشأهنام؛ ذلك أن الوزن عندما يتمثل لدى بداية تركيٍب ما، فإنه "اليفتأ قائًمـا دون أن يصيبه 
ٌض )1(".   تغيري إىل هنايته، مثله مثل الشكل امليكانيكّي؛ يف حني نجد أنَّ اإليقاع َخْلٌق مجايلٌّ حَمْ

اإليقاع في القرآن:  

أشعار  اإليقاعية عن منظومة  الكريم: خروج هذه  القرآن  بإيقاعية   من دوافع االهتامم 
العرب وما َألُِفوه فيها، حيث وجدوا أنفسهم أمام ظاهرة متمثلة يف "اتساق القرآن، وائتالف 
األسامع،  يسرتعي  ما  ذلك  وسكتاته،  واتصاالته،  وُغنَّاته،  اته،  ومدَّ وسكناته،  حركاته 

ويستهوي النفوس بطريقة ال يمكن أن يصل إليها أي كالم آخر من منظوم أو منثور)2(".  

من  باعتباٍر  احلروف  يف  الرتتيب  ذلك  هلي  القرآيّن،  اخلطاب  بنية  يف  البارزة  السامت  إن 
أصواهتا وخمارجها، ومناسبة ُكلٍّ لآلخر مناسبًة طبيعية: مهًسا وجهًرا، شدة ورخاوة، تفخياًم 

ًيا وتكراًرا.   وترقيًقا، تفشرِّ

ـَل ذلك بآذاننا؛ بل بوجداننا وإحساساتنا، فلنستمع إىل مطلع سورة  َتـَمثُّ ُرْمَنا   وإذا ما 
العاديات وهي ُتتىَل علينا؛ فام من شك أن أول ما يطرق آذاننا هو تلك احلركات والطرقات 
املتواليات، كام تفعل"اخليول" حال ركضها قالًبا بقالب، فال ريب أن األلفاظ تفعل فينا ما هو 

ْحِر بمنتهياهتا املتامثلة يف قوله تعاىل: ژگ ڳ ڳ ڳ  أمجل وأجلُّ من السرِّ
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ژ
 ويؤكد الرافعي أن املدار يف هذه السورة قائم بشكل َجيلٍّ ومسموع عىل خاصية اإليقاع؛ 

1994م، مادة: وقع.
(1) Jean Cohen, Structure du Langage poetique, Flammation, Paris. 1966. P. 42.

)2( التعبري الفني يف القرآن / أمني بكري شيخ .  ط4 . ـ القاهرة : دار الرشوق ،[ د.ت ]، ص185: 198.
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الرصفية واللغوية جتري يف  لرأيت حركتها  القرآن يف نظمها،  ألفاظ  تدبرت  "ولو  فيقول: 
بعُضها  فيهيُئ  الفصاحة،  أمر  من  لـه  هي  فيام  أنفسها  احلروف  جمَرى  والرتكيب  الوضع 
لبعٍض، ويساند بعُضها بعًضا، ولن جتدها إال مؤتلفة مع أصوات احلروف، متساوقة معها 
ا  يف النظم املوسيقي، حتى إن احلركة ربام كانت ثقيلة يف نفسها لسبب من أسباب الثقل أيًّ
كان؛ فال َتْعُذب وال ُتساغ، ربام كانت َأْوكس النصيبني يف حظ الكالم من احلرف واحلركة؛ 
فإذا هي اسُتْعِمَلْت يف القرآن رأيت هلا شأًنا عجيًبا، ورأيت أصوات األحرف واحلركات 
التي قبلها قد امتهدت هلا طريًقا يف اللسان، واكتنفتها برضوب من النغم املوسيقي، حتى إذا 

ه)1(".   خرجت فيه كانت أعذب شء وَأَرقَّ

تِْلَو اآلَخِر عىل  م الشاهد  ُيَقدرِّ  ومصطفى صادق الرافعي إذ يؤكد هذه اخلصيصة مل يفتأ 
ُذر(. ويف ذلك يقول: "فإن الضمة ثقيلة فيها ـ  ما يذهب إليه، ومن ذلك إيراده للفظة: )النُّ
أي لفظة النذر ـ لتواليها عىل النون والذال مًعا، فضال عن َجْسَأة هذا احلرف ـ صالبته أو 
ه يف اللسان، وخاصة إذا جاء فاصلة للكالم، فكل ذلك مما يكشف  صعوبة النطق به ـ وُنُبورِّ
عنه ويفصح عن موضع الثقل فيه، ولكنه جاء يف القرآن عىل العكس، وانتفى من طبيعته يف 

قولـه تعاىل: ژ ک ک ک گ گ ژ  )القمر:36(. 

ْق مواقَع احلروف، وَأْجِر حركاهِتا   فتأمل هذا الرتكيب، وَأْنِعْم ثم أنعم عىل تأمله، وَتَذوَّ
وهذه  )بطشتنا(،  من  الطاء  ويف  )لقد(،  دال  يف  القلقلة  مواضع  ْل  وتأمَّ السمع،  ِحسرِّ  يف 
يف  نظرك  د  َردرِّ ثم  باملد...  الفصل  مع  )متاروا(،  واو  إىل  الطاء  وراء  فيام  املتوالية  الفتحات 
الراء من)متاروا(، فإهنا ما جاءت إال مساندة لراء )النذر(، حتى إذا انتهى اللسان إىل هذا 
انتهى إليها من مثلها، فال جتفو عليه وال تغلظ، ثم اْعَجْب هلذه الُغنَّة التي سبقت الطاء يف 

)أنذرهم(، وللُغنَّة األخرى التي سبقت الذال يف )النذر()2(".  

باب  اإليقاعية من  القرآين عىل  النظم  احتواء  إىل  بالتلويح  يكتفي   ونرى سيد قطب ال 

)1( إعجاز القرآن والبالغة النبوية / مصطفى صادق الرافعي  ط9 . بريوت : دار الكتاب العريب،1973م، ص227.
)2(  املرجع السابق، ص 227، 228.

57العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية



وصفها السطحي؛ وإنام نلفيه يف الكثري من املرات يقف وقفة املتأمل يف هذه اخلصيصة التي 
امتاز هبا القرآن، ومتتبًعا ألرسارها وحقائق تواجدها بشكلها املتميز، وهو لذلك يقول: " 
فأما تنوع أسلوب املوسيقى وإيقاعها بتنوع األجواء التي ُتْطَلق فيها؛ َفَلَدْيَنا ما نعتمد عليه 

راد ال َيْسَتْثنِي)1(". ا، وينسجم مع اجلو العام باطرِّ يف اجلزم بأنه يتبع نظاًما خاصًّ

 وهو ـ أيًضا ـ حياول الربط بني جو النص القرآين واإليقاع؛ فريى بعد تفحٍص وإمعاٍن 
أن ذلك اإليقاَع ما هو إال انعكاٌس للجو العام الذي يطبع اخلطاب الـُمْدَرج فيه، فهو يرى 
وترتادف  توالزنه،  شء  كل  ُيفقد  الذي  الكبري  بالزلزال  أشبه  )النازعات(  سورة  جو  أن 
شديد  النبض،  رسيع  اجلو  "ذلك  كسرية،  واألبصار  مضطربة  القلوب  فإذا  مزعجاته، 
االرجتاف، والذي ينسجم متام االنسجام مع إيقاعها، حيث هذه املقطوعة رسيعة احلركة، 

قصرية املوجة، قوية املبنى)2(".

 كام أنه يرى يف قوله تعاىل: ژ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ې ې ې ى ىژ

يرى فيه ذلك اجلوَّ املفعم بالرعب واهلول والفزع، والذي ينسجم متام االنسجام مع إيقاع 
هذا املقطع القرآين، حيث " إن التكوين املوسيقي للجملة ليذهب طوال وعرًضا يف عمٍق 
التكوين  يف  املتنوعة  املتوالية  واملدات  العميق،  العريض  اهلول  رسم  يف  ليشرتك  وارتفاٍع، 
اللفظي لآلية تساعد يف إكامل اإليقاع وتكوينه واتساقه مع جو املشهد الرهيب العميق)3(". 

ومن ذلك أيضا ما ذكره الشيخ حممد الغزايل عند تفسري قوله تعاىل:ژڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄژ  إذ يقول: "وكنُت أسمع هذه اآليات من فم قارئ ندىرِّ الصوت وقف عىل 

)1(  التصوير الفني يف القرآن / سيد قطب . ط1 . القاهرة :  دار الرشوق ، 1988 م، ص110 .
)2( املرجع السابق، ص 111.
)3( املرجع السابق، ص 113.
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كلمة )مغلوب( وأطال مدَّ الواو سّت حركات مليئة بالقهر والرضاعة واالستنجاد، ُخيرَِّل 
ونظرُت  االستجابة،  وفشل  الدعوة  جهاد  من  ونصف  قرون  تسعة  بآالم  امتألت  أهنا  إيلَّ 

ة لعبودية نوح واسغاثته".)1( حويل فرأيت الدموع تطفر من األعني رقَّ

ويشري الدكتور صبحي الصالح إىل اإلعجاز يف نغم القرآن بقوله: "إن هذا القرآن ـ يف 
كل سورة منه وآية، ويف كل مقطع منه وفقرة، ويف كل مشهد منه وقصة، ويف كل مطلع منه 
وختام ـ يمتاز بأسلوب إيقاعي غنيٍّ باملوسيقى، مملوٍء نغاًم، حتى ليكون من اخلطأ الشديد 
يف هذا الباب أن ُنفاِضَل بني سورة وأخرى، أو ُنواِزَن بني مقطع ومقطع، لكننا حني نومئ 
دها بالدليل، وندعمها  د سورة منه بنسق خاص، إنام نقرر ظاهرة أسلوبية بارزة نؤكرِّ إىل تفرُّ
َع موسيقى  ٌع تنوُّ دين أن القرآن نسيج واحد يف بالغته وسحر بيانه، إال أنه متنورِّ بالشاهد، مؤكرِّ

الوجود يف أنغامه وأحلانه! )2(".  

 وعن اللفظة القرآنية يقول الدكتور صبحي الصالح: " تكاد تستقل ـ بجرسها ونغمها 
وحني  كثيًفا...  أو  شفيًفا  الظل  وفيها  شاحًبا،  أو  زاهًيا  اللون  فيها  كاملة؛  لوحة  بتصوير 
يف  وقعها  خفة  إىل  تسرتيح  مثلام  ظلها  نعومة  تستشف  تكاد  املكررة  السني  مهس  تتسمع 

قوله تعاىل: ژ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ 
ڳژ  )التكوير(.

عمران:  )آل  ۓژ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ژہ  تعاىل:  قوله  وتقرأ 
ر مشهد اإلبعاد والتنحية، بكل ما يقع  185(، فال ترى يف املعجم غري كلمة "زحزح" ُتَصورِّ
يف هذا املشهد من أصوات.. وما أحسب شفتيك إال منطبقتني استقباًحا واستهجاًنا حلال 

الكافر الذي يتجرع صديده وال يكاد يسيغه، يف قوله تعاىل: ژ ھ ھ ے ے ۓ 
ۓ ڭ ڭ ڭژ )إبراهيم(.

ک  ک  ژک  تعاىل:   قوله  يف  الكبكبة  لفظة  عنف  مستشعًرا  إال  أحسبك  وال   

1426هـ/  الرشوق،  دار  القاهرة:  ط8،  الغزايل..ـ  حممد  الشيخ  الكريم/  القرآن  لسور  موضوعي  تفسري  نحو   )1(
2005م، ص419، 420. 

)2( مباحث يف علوم القرآن / صبحي الصالح . ــــ القاهرة : مكتبة وهبة ، 2004م ، ص 334. 
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ُيَكبُّون عىل وجوههم  حتى لتكاد تتصور أولئك املجرمني  )الشعراء: 94(،  گژ 
أو عىل مناخرهم، وُيْلَقْوَن إلقاَء املهَملني، فال يقيم أحد هلم وزًنا!)1(". 

د يف النظم الصويت للقرآن قائال: " أول ما يالقيك   ويشري الدكتور حممد عبد اهلل دراز إىل التفرُّ
ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم، خاصية تأليفه الصويت يف شكله وجوهره)2(".  

نازال  ترتيله  حقَّ  يرترِّله  القرآن  يقرأ  د  الـُمَجورِّ القارئ  دع   " دراز:  الدكتور  ويضيف   
ا ال  بنفسه عىل هوى القرآن، وليس نازال بالقرآن عىل هوى نفسه، ثم انتبِْذ منه مكاًنا قصيًّ
اهتا وُغنَّاهتا، واتصاالهتا  تسمع فيه جرس حروفه، ولكن تسمع حركاهتا وسكناهتا، وَمدَّ
وُأْرِسَلْت  جتريًدا  َدْت  ُجررِّ وقد  الصوتية  املجموعة  هذه  إىل  سمعك  َأْلِق  ثم  وسكتاهتا، 
َد هذا  ساَذجًة يف اهلواء، فستجد نفسك منها بإزاء حلٍن غريب ال جتده يف كالم آخَر لو ُجررِّ

َد هذا التجويد)3(".  التجريد وُجورِّ

جتانس  من  وال  والكلامت،  احلروف  جرس  من  ينبعان  ال  وإيقاعه  القرآن  موسيقى  إن 
األصوات والرتاكيب فحسب، بل من هذا التآزر بني الصوت واملعنى، بني األنغام اخلارجية 
والنغم الداخيل املنبعث من املعاين وظالهلا املرهفة الباعثة عىل التأمل العميق والتدبر املتأين 
لكلامته وآياته، فرتتعد لَوْقِعه القلوب، وتقشعر اجللود، ثم تلني وترّق خاشعة لذكر اهلل، قال 

تعاىل: ژ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ ژ  )الزمر: 23(.

)1(   املرجع السابق، ص 335، 336.
)2(  النبأ العظيم : نظرات جديدة يف القرآن / حممد عبد اهلل دراز .  ط6 .  الكويت : دار القلم ، 1984م، ص 101.

)3(   املرجع السابق، ص 101، 102.
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امل�ساألة الثالثة: الفا�سلة بني التنا�سق ال�سوتي 
ورعاية املعنى

عىل  أطلقوا  حيث  الصالح،  السلف  بأدب  تتصل  مالحظة  توضيح  ـ  بدايًة  ـ  هنا  أودُّ 
نـهايات اآليات القرآنية تسمية "رءوس اآليات"، متييًزا هلا عن مصطلحات الشعر والنثر، 
فبداية  ونـهايتها،  اجلملة  بداية  نقول:  النثر  ويف  وعجزه،  البيت  صدر  نقول:  الشعر  ففي 
اآلية عندهم كنـهايتها: رأس، أي مستوى من االرتفاع واالرتقاء ال ينتهي وال يبط أبًدا، 
ام مىض يف القراءة  والوقف عند الرأس يشعر بأن آيات القرآن ِقمم يرقى القارئ إليها، وكلَّ
ا، فهو صاعد أبًدا، حيث يقال لقارئ القرآن: " اقرأ واْرَق، ورترِّل كام كنت ترتل يف  ازداد رقيًّ

الدنيا؛ فإن منـزلتك عند آخر آية تقرؤها)1( ".

 ومعلوم أن رءوس اآليات توقيفية، أي كام جاءت بالتلقي عن سيدنا رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم. واملالَحظ يف رءوس اآليات النغم الصويت الذي يلفت االنتباه وتسرتيح له 
األذن إىل حد يأخذ بالنَّفس، ولعله كان أحد األسباب التي جعلت الوليد يقول بعد سامعه 

القرآن الكريم: " إن له حلالوة وإن عليه لطالوة "، ومها من ِحسرِّ اللسان وِحسرِّ األذن.

احلروف  أصوات  بتتبع  وذلك  علمي،  بأسلوب  الظاهرة  عن  الكشف  حاولنا  ما  وإذا   
ن هذه الفواصل بـهذا التناسق الصويت املبدع، فإننا نالحظ التايل: واحلركات التي ُتَكورِّ

كثرة احلركات، وبخاصة الطويلة )حروف املد: األلف والواو والياء(، بام هلا من نغامت 
منتظمة تسيطر عىل حلن الكالم.

كثرة ورود الصوامت املتوسطة )النون، امليم، الراء، الواو، الياء(، وهي قريبة ـ من الناحية 
الفيزيائيةـ  إىل طبيعة احلركات، التي تسهم يف خاصية التنغيم الشجيرِّ بشكل واضح.

ٌة بالقرآن كالـَمدرِّ والُغنَّة، وكل هذه العنارص الصوتية ال  ُم هذا ظواهُر صوتيٌة خاصَّ ُيَدعرِّ
تكون بـهذا التناسب الفريد يف غري القرآن من فنون الشعر والنثر. 

)1(  أخرجه أمحد يف مسنده )6508(، والنسائي يف سننه )8056(، وابن حبان يف صحيحه )767(، وقال األلباين يف 
صحيح الرتغيب والتهذيب: حسن صحيح )1426(.
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�صوؤال اعرتا�صي: هل هذا التناسب الصويت هو من قبيل السجع، حيث يتواىل الكالم 
املنثور عىل حرف واحد؛ ليكتسب النثر رضًبا من املوسيقى والنغم؟ َأْم هو من قبيل القافية 

يف الشعر؟

واجلواب: ال هذا وال ذاك؛ فالفاصلة يف القرآن ليست عىل وترية واحدة، كام هو احلال يف 
كلٍّ من السجع والقافية، فهي ال تلتزم شيًئا من ذلك، حيث جتري يف عدد من آيات القرآن 
عىل نمط، ثم تتحول عنه إىل نمط آخر، ومن خالل جريا عىل نمط واحد، فأغلب ما تقوم 

عليه هو حرف املد كام يف هذه اآليات:  

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱٻ  ژ 
ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ  ) ق(.
والفاصلة قيمة صوتية ذات وظيفة داللية، ورعايتها تؤدي إىل تقديم عنرص أو تأخريه، 

ليس رعاية للتناسق الصويت فقط، بل رعاية للمعنى أيًضا، وهذا هو اإلعجاز. 

 مثاله قول اهلل تعاىل: ژ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ژ )الفاحتة(.

م العبادة على ال�صتعانة؟ أجابك اللغويون القدماء أصحاب احلس   فاإن قلت: مل قدَّ

املرهف، وعىل رأسهم الزخمرشي، حيث قال: " هو من تقديم العلة عىل املعلول". وقال أبو 
السعود: " هو من تقديم األرشف ". 

األوىل؟  عىل  اآلخرة  قدم  ملاذا  )الليل(،  ژ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ژ  تعاىل:  وقوله   
واجلواب: أن ذلك مرتبط بسياق السورة ومقصدها؛ فقد قامت السورة لتأكيد سوء العاقبة 
ب وأعرض بالتنكيل به يف اآلخرة، يف مقابل الثواب الذي ينتظر من أحسن  واإلنذار ملن كذَّ
الفواصل،  يف  اإليقاع  وتناسب  الصويت  االنسجام  املعنى  هذا  مع  حتقق  ما  فإذا  ق،  وتصدَّ

فذلك ال يتم عىل هذا الوجه من الكامل يف غري هذا النظم القرآين املعجز.
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فالتقديم  املراد؛  املعنى  فهم  عن  قصور  فهو  فقط،  الفاصلة  لرعاية  بالتقديم  قال  ومن   
والتأخري يرتبطان بالسياق واملعنى املراد. 

كذلك فإن الرتتيب يف تقديم الصفات اخلاصة باهلل تبارك وتعاىل، أو األنبياء ـ صلوات 
ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  تعاىل:  قوله  بالسياق، من ذلك  مرتبط  ـ  اهلل وسالمه عليهم 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ژ  )سـبأ(. 
ھ  ہ  ہ  ہ  ۀہ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ژ  تعاىل:  وقوله   
)احلجرات(.فقدم الرمحة يف آية سبأ؛ ألنـها منشأ املغفرة. أما الغفور فتقدم يف كلرِّ  ھژ  

موضٍع يف القرآن فيه ولو إشارًة إىل وقوع املعايص وكفران النعم)1(. 

ـا يلفت االنتباَه أن القرآن الكريم قد خال من التنافر يف بنية كلامته، فأصواته كلها   وإنَّ مـمَّ
قامت عىل االئتالف، هذا من جانب، ومن جانب آخر فقد سجلت كلامت القرآن الكريم 
ف  قمة التناسق بني أصواتـها واملعانى املرادة هلا، وهذا هو اجلديد يف الصوت القرآين: أن ُيَوظَّ
ة،  امَّ الطَّ ة،  اخَّ الصَّ كلامت:  ذلك  ومن  املقصود،  املعنى  خلدمة  الكلمة  داخل  املفرد  الصوت 
ة(،  اخَّ )الصَّ يف  الصاد  االستعالء:  حروف  جاءت  وقد  القيامة،  ليوم  أسامء  ها  وكلُّ القارعة، 
ة(، والقاف يف ) القارعة (، وتال كال منها حرُف املد ) األلف ( ليعطي أقىص  امَّ والطاء يف )الطَّ

مًدى من التفخيم. ويف هذا إشارة إىل أبلغ القوة والشدة واملفاجأ

والصيغ واألساليب  املعنى  متقاربة  األلفاظ  بني  الفارقة  املالمح  لبيان  الكريم  القرآن  الداللية يف  الفروق  )1(  معجم 
املتشاهبة / حممد حممد داود . ــــ القاهرة : دار غريب ، 2008 م، ص622.
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امل�ساألة الرابعة: اإيحاء ال�سوت باملعنى
ُيْقَصَد بإحياء الصوت باملعنى: أن ُيوِحَي َجْرُس أصوات الكلمة بمعناها الذي ُرِصَد هلا 
يف املعجم، فيلتقي اجَلْرُس والُعرف عندئذ ال عىل مصادفٍة وحمض اتفاق، ولكن انتقاء اللفظ 

د وحسن اختيار)1(. يكون عن تعمُّ

ده الرائع يف الداللة: ارتباط الصوت بمعانيه ارتباًطا وثيًقا.  وإن من إعجاز القرآن وتفرُّ
د لعلامء العربية أّن اجلانب الصويت ركٌن أسايس يف بناء التعبري القرآيّن يف مواضع  وقد تأكَّ
جني  ابن  فنقل  الصوتية،  الظاهرة  هذه  إىل  القدماء  اللغويون  ه  تنبَّ وقد  التنـزيل.  من  عدة 
وا يف  ، وتومهَّ ا فقالوا: رَصَّ عن اخلليل قوله: "كأهنم تومهوا يف صوت اجُلْنُدب استطالًة ومدًّ

رص)2(. صوت البازي تقطيًعا فقالوا: رَصْ

وعقد ابن جني هلذه الظاهرة باًبا أسامه: "باب يف إمساس األلفاِظ أشباَه املعاين"، ساق فيه 
ما ذكره اخلليل وسيبويه، ثم أورد أمثلة عديدة، نجتزئ منها بقوله: 

ٌج ُمْتَلئِبٌّ عند  ا مقابلة األلفاظ بام يشاكل أصواهتا من األحداث فباب عظيم واسٌع)3(، وهَنْ "فأمَّ
عارفيه مأموم، وذلك أهنم كثرًيا ما جيعلون أصوات احلروف عىل َسْمِت األحداث امُلَعربَّ هبا عنها 
ما نستشعره، من ذلك قوهلم:  ره وأضعاف  ُنَقدرِّ أكثر مما  لوهنا هبا وحيتذوهنا عليها. وذلك  َفُيَعدرِّ
لرخاوهتا  اخلاء  فاختاروا  اليابس،  للُصْلِب  والَقْضُم  ْطب،  الرَّ أَلْكِل  فاخَلْضُم  وقضم،  خضم، 

ْطِب، والقاف لصالبتها لليابس؛ َحْذًوا ملسموع األصوات عىل حمسوس األحداث)4(. للرَّ

ابن  ذكره  مما  بكثري  أوسع  الصوتية  الظاهرة  هلذه  من جتلياٍت  الكريم  القرآن  ما يف  لكنَّ 
ر القرآن طاقات الصوت يف العربية إىل أقىص مًدى، بحيث إننا نتخيَّل ـ بل  جني، فلقد فجَّ

َ عنه إذا ما المست أسامَعنا كلامُته. نكاد نرى ـ املشهد املعربَّ

)1(   البيان يف روائع القرآن / متام حسان، مرجع سابق، ج1، ص 202.
)2(   اخلصائص / ابن جنى، حتقيق حممد عىل النجار، ج2، ص152.

)3(  املرجع السابق، ص153.
)4(   املرجع السابق، ص157، 158.

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  64



تعاىل:  اهلل  قول  نحو  بالتتابع،  يوحي  بام  األصوات  لبعض  التكرار  ذلك:  أمثلة  ومن 
وتكرار  بعض،  فوق  بعضهم  سقط  أي:  )الشعراء(،  گژ  گ  ک  ک  ژک 

َصْويَت الكاف والباء ) كب. كب ( يوحي هبذا السقوط املتكرر.

 ومثل ذلك قوله تعاىل: ژ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ )الزلزلة( حيث دلَّ تكرار 
صويت الزاي والالم عىل قوة االضطراب واالرجتاف.

ومن ذلك: التشديد بعد قلب التاء حرًفا جمانًسا ملا يليها، نحو قوله تعاىل: ژڇ 
ڍڍ ژ    )البقرة: 72(.  

التشديد  ذلك  عن  فنتج  التالية  الدال  يف  وُأدغمت  داال  التاء  فُقلبت  تدارأتم،  األصل: 
الذي يدل عىل حدة التنازع والتشاحن.

 ومثله قول اهلل جل ثناؤه: ژ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ )األعراف:38 (.

نت جيء بـهمزة   أصل الفعل )تداركوا(، وُقلبت التاء داال وُأدغمت يف الدال، فلام ُسكرِّ
الوصل، والتشديد يوحي هنا بتداعيهم يف النار متزامحني بغري نظام، بل إن اشتامل التشديد 
ْوا  دَّ عىل سكون فحركة يدل عىل أن تزامحهم يف النار جعل بعضهم يعوق بعًضا قبل أن َيرَتَ

فيها، فكأن النقطة التي تداعوا عندها كانت كعنق زجاجة.

اقلتم " يف قوله تعاىل: ژ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   ومن هذا أيًضا " اثَّ
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍژ)التوبة: 38(. 

وذلك فيام يوحيه التفخيم من اإلحساس باملبالغة يف احلدث أو الصفة، ومن ذلك قولـه 

ې  ېې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ژ  تعاىل: 

ۈئژ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
)فـاطر: 37(.

 فكأن ارتفاع الصوت بالرصاخ ومشاركتهم مجيًعا فيه، وتكرار ذلك منهم ال يكفي أن 
ُيعربَّ عنه بالفعل املجرد )يرصخون(، فجاءت تاء االفتعال لتدل عىل املبالغة، وُقِصَد هلا أن 
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جتاور الصاد املطبقة فتتحول باملجاورة إىل التفخيم فتصبح طاًء؛ ليكون يف تفخيمها َفْضُل 
مبالغٍة يف الفعل. 

يرصخون  أهنم  إىل  لإلشارة  )يرصخون(؛  من  أبلغ  ژۈ ۈژ  تعاىل:  وقوله 
رصاخا منكًرا خارًجا عن احلدرِّ املعتاد.)1(

ڭ  ژڭ  تعاىل:  قوله  بني  الفرق  عن  "اإلتقان"  يف  السيوطي  حكاه  ما  ذلك  ومن 
ذكر  حيث  للقتل"،  َأْنَفى  "القتل  العرب  قول  وبني   ،  )179 )البقرة:  ژ   ۇ  ڭ 

عرشين وجًها للفرق بينهام، ومن ذلك: 

أن يف املثل توايل أسباب كثرية خفيفة، وهو السكون بعد احلركة، وذلك ُمْسَتْكَره.

سالمة اآلية من تكرير قلقلة القاف املوجب للضغط والشدة وبعدها ُغنَّة النون.

اشتامل اآلية عىل حروف متالئمة، ملا فيها من اخلروج من القاف إىل الصاد؛ إذ القاف من 
حروف االستعالء واإلطباق، بخالف اخلروج من القاف إىل التاء التي هي حرف منخفض، 
فهو غري مالئم للقاف، وكذا اخلروج من الصاد إىل اخلاء أحسن من اخلروج من الالم إىل 

اهلمزة؛ لُبْعد ما بني طرف اللسان وأقىص احلنك.

سالمتها من لفظ )القتل( امُلشعر بالوحشية، بخالف لفظ )احلياة(، فإن الطباع أميل له 
من لفظ )القتل()2(

ومن ذلك أيًضا قوله تعاىل: ژ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ژ )النجم(. 

 و)ضيزى( تعني: جائرة ظاملة، لكن لفظ )ضيزى( جاء هنا ليحقق غرضني مها: رعاية 
الفاصلة التي غلبت فيها األلف املقصورة، والثاين: اإلحياء ـ بام يف الضاد من تفخيم ـ إىل أن 

اجلور يف هذه القسمة ال مزيد عليه.

 وقوله تعاىل: ژ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ  )البقرة:19(.

)1(  اإلتقان/ السيوطى، حتقيق: د. حممد متويل منصور، ج3، ص 273.
)2(  املرجع السابق، ص171: 174 بترصف.
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يرِّب: النـزول الذي له وقع وتأثري، وُيْطَلق عىل املطر والسحاب، وتنكريه لِـاَم أنه   والصَّ
ُأِريَد به نوٌع شديٌد هائل، كام أن الصاد املستعلية )املفخمة( والياء املشددة والباء الشديدة  ـ 

تدل عىل القوة والتدفق وشدة االنسكاب.

ة املوسيقية"،  ه بعض املحدثني " احلاسَّ وكان الفارايب )ت 339 هـ( قد التفت إىل ما سامَّ
قوله:  حّد  عىل  أو  تكوينه،  منذ  اإلنسان  يف  مركوزة  وكوهنا  الشعرية"،  "اهليئة  هو  ه  وسامَّ

"مركوزة فيه من أول كونه)1(". 

وهي يف اللغة العربية ويف إحساس العريب أكثر ظهوًرا، حتى إنَّ كثرًيا من الباحثني يصف 
لغتنا بأهنا لغة موسيقية، وأهنا انحدرت إلينا وقد اكتسبت هذه الصفة منذ أقدم نصوصها)2( 

 وتلك اخلصيصة أكسبت سمع العريب قدرة عالية يف التمييز بني الفروق الصوتية الدقيقة، 
ه مرهًفا يسرتيح جلنٍس من الكالم حلسن وقعه، وينفر من آخر لُِنُبورِّ جرسه)3(.  فكان ِحسُّ

 ولقد بلغ القرآن الكريم الذروة يف التأثري يف سمع العريب ووجدانه، وذلك بعذوبة َجْرسه 
ومجال إيقاعه ونغمه، وما لذلك من صلة بداللته.

مرّكًبا،  أو  مفرًدا كان  اللغوي وحده،  الصوت  به  ينهض  القرآن  الصويت يف  إّن اإلحياء   
ه. ة، بحيث ال يسدُّ آَخُر َمَسدَّ فيصّور املعنى ـ الذي يف السياق ـ بدقَّ

فمن األصوات املفردة )الصوائت( Vowels: ألف املّد وياء املّد؛ إذ هلام إحياءان صوتيان 
متغايران يستشعرمها السامع النابه املتأّمل، أحدمها )صاعد( بألف املّد، واآلخر )هابط( بياء 

ے  ھ  ھ  ھ  ژھ  تعاىل:  قوله  هو  واحد،  سياق  يف  وردا  وكالمها  املّد، 
ے ۓ ۓژ ) ق(.

 فعند الوقوف يف التالوة عىل لفظة )َباِسَقاٍت( ُتـَمدُّ األلُِف فيها ستَّ حركات، وهو املدُّ 
َر هذا االمتداد إىل علوٍّ يف ُبسوق النخلة وارتفاعها يف اجلّو بتلك  العارض للسكون)4(؛ لُِتَصورِّ

)1( كتاب املوسيقى الكبري / الفارايب . - القاهرة : دار الكتاب للطباعة والنرش، [د.ت ]، ص70.
)2(  داللة األلفاظ / إبراهيم أنيس . - القاهرة : مطبعة جلنة البيان العريب ، 1963 م، ص195.

)3( املرجع السابق.
دالئل  ص 125.  ، 1968م،  القاهرة  ــــ   . اجلرجاين   / القرآن  إعجاز  يف  ثالث رسائل  ضمن  الشافية  الرسالة   )4(
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الرشاقة اجلميلة، التي تنتهي يف أعالها بذلك السعف اجلميل املتهّدل عىل جوانب قّمتها من 
كل جهة، حتى إهنا لتبدو كالفتاة الفرعاء)1(. 

املّد   فإذا تال القارئ بعد ذلك لفظة )نضيد(، ووقف عىل الدال، استشعر السامع هبذا 
اهلابط )الياء( خالف ما استشعره بذلك املدرِّ الصاعد، الذي َقْبَلُه يف )َباِسَقاٍت(؛ إذ يستشعر 
ي بغطائه الرّباين اجلميل ذي الرائحة  ْلِع، وقد ُغطرِّ بسمعه قبل برصه هذا التنضيد الذي يف الطَّ
الذكية العبقة، ومن إحياء األصوات املفردة يف تعبري القرآن: إحياء )اهلمزة(، وإحياء )اهلاء( يف 
ا ـ لسياق اآلخر، وهذا يعود إىل تغاير صفة  سياقيهام؛ إذ ورد كل منهام يف سياق مغاير ـ دالليًّ
كل منهام من الناحية الصوتية، وإْن كاَنا من خمرٍج واحد هو احلنجرة؛ إذ اهلمزة صوت شديد 
ت اهلاء من األصوات  العربية، عىل حني ُعدَّ اللغوية يف  انفجاري، بل هو أشّد األصوات 

خوة واملهموسة الضعيفة، بل هي أضعف أصوات العربية. الررِّ

ْرَنا الكتاب املعجز املبني ـ القرآن الكريم ـ وجدنا اهلمزة فيه قد وردت يف سياق   فإذا تدبَّ
ڎ  ڌ  ڌ  ژ  تعاىل:  قوله  يف  باملصدر  املؤكد  الفعيل  الرتكيب  هبذا  متمّثال  بالشدة،  يوحي 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ ) مريم : 83(.
ا من حيث اإلحياء؛ إذ  ووجدنا )اهلاء( قد وردت يف سياق مغاير له، بل هو مضادٌّ له دالليًّ
وردت يف تصوير ما ُأمرت به مريم ابنة عمران ـ عليها السالم ـ )وهزي إليك(. حني أتاها 
ْلق، فضاقت بذلك ذرًعا؛ إذ كيف ُيوَلُد هلا ولٌد وهي مل تتزوج َبْعُد؟ فكان النداء الذي  الطَّ
سمعته ُمَطْمئًِنا هلا من ناحية، وآمًرا إياها هبّز جذع النخلة التي َأَوْت إليها تستظلُّ وَتْسَترِتُ هبا 

بعد أن أمرها أال حتزن من ناحية أخرى. وذلك بقوله تعاىل: ژ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ژ

ي(، كام قال يف آية إرسال الشياطني عىل الكافرين:  ي( هنا، ومل يقل: )ُأزرِّ  فقال تعاىل: )ُهزرِّ
هم(، وذلك للفارق الداليل بني السياقني: سياق الشدة والعنف،  هم(، ومل يقل: )هتزُّ )تؤزُّ

اإلعجاز / اجلرجاين؛ حتقيق حممد عبد املنعم خفاجي . ـــــ القاهرة : مكتبة القاهرة ، 1980م .
)1( القاموس املحيط / الفريوز آبادي . ــــ ط1 . ــــ بريوت : دار العلم للماليني ، 1986 م، مادة: فرع.

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  68



واهلاء  املجهورة  الشديدة  اهلمزة  بني  الصويت  الفارق  مع  َتَواٍز  يف  واحلنان،  اللرِّني  وسياق 
املهموسة. وهذا من رائع بيان القرآن ودالئل إعجازه.

ل الـُمْفيِض إىل شكر  وإذا كان إحياء )األلف( يف فواصل آيات مريم مجيال باعًثا عىل التأمُّ
ک  ڑ  ڑ  ژژ  تعاىل:  قوله  نحو  آخَر؛  إحياًء  السياق  هذا  غري  يف  لأللف  فإنَّ  النعمة، 

کژ )القيامة: 33 (
 إذ نجدها يف هذا املوضع ُتشعر بالِكرْب واالستعالء، يف تصوير ِمْشَية كافٍر من قريش، 
ْتُه مظاهر الدنيا الفانية من مال وجاه وولد؛ فإيقاع اآلية مشعر بمشية الِكرْب لدى هذا  َغرَّ
ى(؛  نا كثرًيا هنا هذه اللفظة التي وقعت فاصلة، وهي: )يتمطَّ مُّ املرشك املتعايل، وَلِكْن َيُ
ولكّن  ط(،  )يتمطَّ وأصلها:  الكلمة؛  أصل  يف  الثانية  الطاء  وهي  ألًفا،  الُمها  وردت  إذ 
التعبري القرآين عدل عن الطاء التي يف آخر اللفظة إىل األلف بدال منها، ال ملجّرد اترِّساق 
حروف الروّي ـ كام يف الشعر ـ فيها مع سائر الفواصل التي َتَلْتها، مثل )َأْوىَل( و)ُسَدى( 

ى()1(. و)ُيْمَنى( و)َفَسوَّ

املؤثرة  اإليقاعية  الصوتية  قيمته  له  وإْن كان  املراد هنا،  ليس هو  إنَّ هذا ملحظ شكيّل   
ُط( إىل األلف  )يتَمطَّ الطائي  ى( معدوال عن أصله  )يتمطَّ ي، وإنام ورد لفظ  املتلقرِّ يف نفس 
نفسه من  بام يف  املشية، وإشعاًرا  بتبخرت صاحب هذه  إحياًء  للفاصلة؛  َرِويٍّ  الواقعة حرَف 
يتبخرت،  اللغة:  ى( يف  إذ معنى )يتمطَّ الفارغنْي من بواعث احلق واخلري؛  الزهو والـُخَيالء 
هر؛ ألنه  ُط، أي يتمّدد؛ ألّن املتبخرت يمدُّ خطاه. وقيل: هو من املطا، وهو الظَّ وأصله: يتمطَّ

يلويه عند سريه)2(.

املنهّي عنها، فإذا قرأنا  املدُّ الصويت باأللف هذه املشية املكروهة  َرَسَم  نا هنا كيف  مُّ وَيُ
بالتشديد  املكررة  املطبقة  الشديدة  الطاء  فأعطينا  التجويد،  دقيق يف  بأداء صويت  ى(  )يتمطَّ
الصوتيُة  الصورُة  حاكت  عليها،  واقفني  األلف  َمّدة  وأتبعناها  الصويت،  األداء  من  حقها 
التصوير  ونزوال. وذلك من  األعىل  إىل  ي صعوًدا  التلورِّ املمقوتة، مشية  املشية  تلك  بذلك 

)1(  حتفة اإلخوان يف بيان جتويد القرآن / حسن إبراهيم الشاعر، ص 13.
)2(  ُتنَظر فواصل اآليات: 35، 36، 37، 38 من سورة القيامة.
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الفني يف القرآن عن طريق اإلحياء الصويت، مضاًفا إىل الداللة اللغوية األصلية للفظة، التي 
تعرفها العرب يف حتاورها. 

ومن اإلحياء الصويت اإلفرادّي: املّد باأللف الـُموِحي بالندم والتوّجع النفيس، يف مثل 
القيامة، وقد  )الزمر: 56( يف يوم  ژ  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ  ژ  قول الكافر: 
َذْيِن اكتنفا  ْيِن اللَّ ا بتوّجعه وندمه هبذين املدَّ وقف بني يدي ربه للحساب، وهذا مشعر صوتيًّ
امُلْلَقى املرير، فضال َعامَّ يف  ي بندم  التعبري، ومها مدُّ )يا( ومدُّ )تا(، مضاِعًفا إحساس املتلقرِّ
كام  ُتَناَدى  جعلها  حني  للحرسة،  استعاري  تشخيص  من  )يا(  النداء  بحرف  احلرسة  نداء 

ُيَناَدى العاقل، وهذا من بليغ بيان التنـزيل. 

َط فيام ينبغي  ومن اإلحياء الصويت بالشعور بالندم: ما حتدثه )هاء السكت( يف قول من َفرَّ
)احلاقة(. فهذه اهلاء إذا  عليه أداؤه إزاء ربرِّه وأهله، قال تعاىل:ژ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ژ 

َوَقَف عليها القارئ أشبهت احلرسة يف انطالقها من صدر املتحرسرِّ لندمه. 

ا، كالذي يف لفظة )َدْمَدَم(  ا وليس إفراديًّ وقد يكون اإلحياء الصويت يف تعبري القرآن مقطعيًّ
يف قوله تعاىل: ژ ڑ ڑ ک ژ )الشمس: 14(، حني عقروا ناقَة اهلل التي ُأِمروا 
ر قريتهم، فجاء التعبري هبذا اللفظ: )َدْمَدَم(،  وها بسوء فغضب اهلل تعاىل عليهم، فدمَّ بأال يمسُّ
بداللة مزدوجة، إحدامها )لغوية(، وهي األصلية، أو كام يسّميها املعارصون: )مركزية( أو 

)أساس(، والداللة األخرى )إحيائية(، وهي لون من الداللة الثانوية، َأْحَدَثها إيقاع اللفظة.

ا ذات مقطعني متامثلني مها: )َدْم/ ا وصف هذه اللفظة )َدْمَدم( بأهنا مقطعية، فألهنَّ وأمَّ
ي بام يشبه القصف: )َدْمَدَم(. وهذه  َرْيِن، أشعر َجْرُسهام املدورِّ َدْم(، فلاّم اْلَتَأَما يف اللفظة مكرَّ
ة والغضب يف تصوير هذه العقوبة اإلهلية العادلة،  َدت استشعار الشدَّ الداللة اإلضافية َصعَّ
قوله  للكلمة  املقصودة  والداللة  الصوت  إحياء  بني  التناسب  ومن  ُحْرَمَته،  هلل  َيْرَع  مل  بمن 
تعاىل: ژڭ ڭ ۇ ۇ ژ )اإلنسان: 18(، إذ توحي لفظة السلسبيل بالسالسة ويرس 

َكٍة يف بعض احلروف. االستساغة، وذلك ملا بني اللفظني )سلسبيل/ سالسة( من رَشِ

ژٴۇ ۋ  السابق، كام يف قوله تعاىل:  الضد للمعنى   هذا يف مقابل اإلحياء يف جهة 
اق،  )النبأ: 25(؛ إذ إن مادة )غسق( يف القرآن منها: الغسق، والغاسق، والغسَّ ۋژ 
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فالغسق:  كرية؛  أمور  عىل  الداللة  هو:  املشتقات  هذه  بني  املشرتك  القسط  بأن  وتوحي 
وه  وفرسَّ ب،  ُيرْشَ ال  َكِريٌه  شء  اق:  والغسَّ الظلمة،  الشديد  الليل  والغاسق:  الظلمة، 

ا من إحياء الغني والقاف هنا ))1((.  بالصديد، وُتْسَتَفاد هذه الداللة لغويًّ

تعاىل:  وقوله   ،)7 ژ)املطففني:  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تعاىل:  قوله  ومثله   
ژڃ چ چ چ چ ڇ ژ )الغاشية: 6(

ع كلٍّ  يٍع ( يف الطعام يفيد ذال يؤدي إىل ترضُّ  والرضيع نبات شوكي، وإحياء لفظ )رَضِ
منهم وسؤال اهلل العفَو عن ذلك، كام أن الضاد املفخمة توحى بام فيه من كزازة، كذلك فإن 

العني احللقية كأنام توحى بإظهار الكزازة وتأثريها يف احللق))2((.

ڱژ.  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ژ  تعاىل:  قوله  األخرى  اجلهة  عىل  املعنى  يف  يقابله   
اهلل  قول  القبيل  هذا  ومن  ژ.  ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ژ  تعاىل:  قوله  وكذا 

تعاىل: ژيئ جب حب خب مبىب يب جت حتژ 

حيث ُعربرِّ عن هذا احلدث بلفظ مغاير للفظ )الرضب(، الذي استعمله القرآن يف موضع 
الوعظ  مرحلتي  بعد  ح،  ُمرَبرِّ غري  برضب  زوجها  عىل  نشزت  إذا  الزوجة  تأديب  به  ُأريد 

(، وهو اللفظ الذي انفرد به هذا املوضع. واهلجر، واسُتْعِمَل هنا الفعل )َصكَّ

ا مع ما حلقه من تاء دالَّة عىل التأنيث، وجدناه  ْت( حتليال صوتيًّ لنا الفعل )َصكَّ  فإذا حلَّ
م، والكاف والتاء  ة والتفخيم؛ إِِذ الصاد من أصوات اإلطباق، واملطبق مفخَّ جيمع بني الشدَّ
ْت هذه اللفظة هبذه األصوات  ة الكاف تضعيفها. وهبذا أدَّ صوتان شديدان، وزاد من شدَّ
صورة اللطمة الشديدة من جانبها الصويت اإلحيائي، فضال عن جانبها اللغوي الدالرِّ عىل 

الرضب الشديد؛ وبذلك ضاعف اإلحياء الصويت للصكرِّ من داللته عىل الرضب الشديد

)1(  البيان يف روائع القرآن / متام حسان، مرجع سابق، ج1، ص208: 210.
)2(  املفارقة القرآنية: دراسة يف بنية الداللة / حممد العبد. ــــ ط1 . ــــ القاهرة: مكتبة اآلداب، 2006م، ص90.
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امل�ساألة اخلام�سة: الإيحاء ال�سوتي للرتاكيب
 وقد ينهض الرتكيب الصويت بإحياٍء معنيَّ منبعث من خصائصه يف صورته املركبة، من 

ۇ ۆ  ۇ  ڭ  ۓ ڭ ڭ ڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ژ  تعاىل:   اهلل  قول  ذلك 
ۆ ۈژ      )فصلت(

ُوصف الدعاء يف هذه اآلية بأنه )عريض(، ولعل إيثار العرض عىل الطول هو األقوى 
داللًة عىل أنَّه دعاء االسترصاخ واالستغاثة امللهوفة... وذكر العرض يومئ إىل سعة الدعاء 
ذلك  أن  إىل  بدورها  ُتوِمئ  احلركة  النطق، وهذه  أعضاء  إىل حركة جاهدة من  ُتوِمئ  التي 
اإلنسان قد امتألت جوانبه بذلك الدعاء. وقد ُأوثِرت كلمة "دعاء" عىل مرادفها "نداء"؛ 
َأَدلُّ عىل حال اللهفة واملداومة عىل الطلب وفقدان  ألن الدعاء ـ رفع الصوت وخفضه ـ 

السكينة، وهي دالالت يفتقدها النداء املجرد. 

ونالحظ هنا أن البنية الصوتية للموصوف "دعاء" تأتلف مع صفته "عريض"؛ وذلك أن 
األلف يف "دعاء"، سوف يصل صوهتا، وتتمكن مدهتا؛ لوقوع اهلمزة بعدها. وإنام متكن املد 
يف األلف مع اهلمز، ألن اهلمزةـ  كام يقول ابن جنيـ  حرف َنَأى منشؤه، وتراخى خمرجه، فإذا 
نطقنا باأللف )وجيري ذلك عىل الواو والياء( قبل اهلمزة، ثم متادينا باأللف نحوها طالت 
إذا وقع  بياهنا ومكاهنا، وليس كذلك  األلف وشاعت يف الصوت، فوفَّت هلا، وزادت يف 
بعد األلف ـ وحروف املد األخرى ـ غري اهلمزة وغري املشدد. ولذلك كان ابن جني يصف 
د، بأهنن ليرِّنات، ناعامت، وافيات، مستطيالت)1(. حروف املد إذا تالهن اهلمز واحلرف املشدَّ
وكأن  املوصوف،  يف  هبا  الصوت  ومتادى  املد  يف  األلف  رسخت  كذلك،  األمر  كان  وإذا 

املوصوف بام فيه من وفاء الصوت ومتكن املد حيكي معنى الصفة ويطابقها!

الدعاء  لصورة  التجسيم  فيه  والعرض  عكس.  وال  الطول،  إىل  يومئ  ـ  إذن  ـ  العرض 
عند  نتوقف  أن  يكفينا  ال  ثم  ومن  بالدعاء.  االمتالء  عن  تعبرًيا  أقوى  والعرض  املتسع. 
حتديد داللة "عريض” يف اآلية الكريمة بأهنا الكثري كام فعل الشوكاين. إن كلمة )كثري( التي 

)1( اخلصائص / ابن جني، مرجع سابق، ج2، ص125.
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اخلصبة  األسلوبية  واملعاين  واإلحياءات  الدالالت  محل  عن  قارصة  تظل  الشوكاين  ذكرها 
التي حتملها كلمة "عريض” قصوًرا ملحوًظا للغاية. لقد حاول الشوكاين تفسري قوله تعاىل: 
تستعمل  "والعرب  قال:  العرب؛  لغة  يف  املعنى  ختريج  ضوء  يف  ژ  ۆ  ۆ  ژۇ 
الطول والعرض يف الكثرة جماًزا. يقال: أطال فالن يف الكالم، وأعرض يف الدعاء، إذا أكثر. 
واملعنى: إنه إذا مسه الرش، ترضع إىل اهلل واستغاث به، أن يكشف عنه ما نزل به واستكثر 
من ذلك )1( ".هذا إىل جانب التآزر اخلالق بني الصورة التي ترسمها املفارقة والصوت، يف 
تلك اآلية. ونعني بذلك عالقة تكرار صوت العني تكراًرا ملحوًظا )مخس مرات( بصورة 
املعرض إذا دعا دعاًء عريًضا. فالعني ـ خمرًجا ـ صوت حلقي منخفض خلفي، والعني ـ 

صفًة ـ صوت جهوري استمراري خشن.

ولعل متتع العني هبذه الصفات ـ من قوة إسامع، واستمرارية، وخشونة.. الخ ـ مما جيعلها 
أكثر الفونيامت مواءمة هلذا الدعاء الصادر يف تلك احلال بخاصة؛ حال الشدة والرض!

األصوات  تردد  هو  آخر؛  صوتًيا  ملمًحا  كلها  لآلية  الصويت  السياق  يف  ندرك  ولعلنا 
بشكل  تنتج  التي  الرنانةهي  واألصوات  رنانة،  أصوات  األنفية  واألصوات  األنفية، 
التجويف للوترين الصوتيني الذي جيعل اجلهر التلقائي ممكًنا. ولعل مثل هذه األصوات 

الرنانة ذات اتصال باإلحياء بجورِّ هذا الدعاء، بام قد يداخله عند مس الرض من أنني وندم. 

ونالحظ يف السياق الصويت الوظيفي لآلية ذاهتا وظيفة أخرى تشغلها حروف املد، ال 
ا ـ من حيث  سيام الطويلة، التي تكررت يف جمموعها تسع مرات، وتلتقي حروف املد صوتيًّ
طول مدة االستغراق الزمني للنطق هبا ـ هبذا الرضب من الدعاء العريض؛ حيثام يستلزم 
العرض هنا الطول!ويف اخلطاب القرآين مواضع أخرى وردت فيها مفردات عينية، تصور 

حاالت فزع وهلع. ومن ذلك قوله تعاىل: ژ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ژ )املعارج(.

فيها  يغلب  جمردة  بمقامات  التعبريية  قيمتها  ترتبط  اآليات  هذه  يف  العني  كانت  وإذا 

)1( فتح القدير / الشوكانـي  دمشق :  دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، [ د. ت ]، ج4، ص522، 523.
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االضطراب والشدة، فإننا نالحظ هذه القيمة ذاهتا يف مقامات حمسوسة أيًضا. ومن ذلك 
ع" يف قوله تعاىل عن املكذبني: ژ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ     لفظ "الدَّ

والدع: دفع يف الظهر بعنف. ولعله وقع هنا؛ ألنه أقدر من غريه عىل اإلحياء بام خيرج من 
املدفوع من صوت غري إرادي، فيه عني ساكنة هكذا: أ ع، وهو يف جرسه ـ كام يقول سيد 

قطب ـ أقرب ما يكون إىل جرس الدع)1(.

ەئ  ەئ  ائ  ائ  ژ  تعاىل:  قوله  يف  و"اإلقالع"  "البلع"  لفظ  أيًضا  ذلك  ومن 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئژ  
ًدا ملحوًظا  بيد أننا إذا عدنا إىل آية )فصلت( السابقة، الحظنا تردد حركة الفتحة بخاصة تردُّ

)بلغ اثنني وعرشين مرة، منها ثامٍن للفتحة الطويلة، وأربع عرشة للفتحة القصرية(.

ولعل من الطريف هنا أن نشري إىل أن صفة االتساع التي تتصف هبا الفتحة تتصف هبا 
"كل أصوات احللق بعد صدورها من خمرجها  أن  أيًضا، ويرجع ذلك إىل  أصوات احللق 
احللقي حتتاج إىل اتساع يف جمراها بالفم، فليس هناك ما يعوق هذا املجرى يف زوايا الفم، 

وهلذا ناسبها من أصوات اللني أكثرها اتساًعا، وتلك هي الفتحة )2( .

التي  األلف  مع  االتساع  هلذا  الزمني  املدى  فإن  باالتساع،  تتصف  الفتحة  كانت  وإذا 
تكررت سبع مرات سوف يصري أطول. إن األلف ـ بام فيها من مد الصوت واإلبعاد فيه ـ 
قد ارتبطت هبذا الدعاء العريض ارتباًطا وثيًقا، ولعل األلف أشد احلركات الطويلة ارتباًطا 
وحكاية لطبيعة مثل هذا الدعاء، إهنا ـ فيام يبدو ـ أحق من أختيها: الواو والياء؛ ألن األلف 

ـ كام يقول ابن جني ـ أمّدهن صوًتا وأنداهن، وأشّدهن إبعاًدا وأنآهن)3(

لقد هيأت هذه املادة الصوتية واللفظية لكلمة "دعاء” رسم صورة ساخرة إلنسان الٍه، 
ُمْعِرٍض، ناٍء بجانبه، مطمئن إىل نعيم وافاه، قد شغله وأنساه، كام مكنتها من رسم صورة 

أخرى إلنسان هلٍع فزٍع، قد انقلب حاله، فانخرط يف دعاء عريض)4( 

)1( التصوير الفني يف القرآن / سيد قطب، مرجع سابق، ص81.
)2()( يف اللهجات العربية / إبراهيم أنيس . ـــ ط4 . ــ القاهرة: مكتبة األنجلو املرصية، ط4، 1973م، ص170.

)3(  اخلصائص / ابن جني، مرجع سابق، ج3، ص155.
)4(   املفارقة القرآنية: دراسة يف بنية الداللة / حممد العبد، مرجع سابق، ص 156: 162.
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امل�ساألة ال�ساد�سة:  التنا�سب والتنا�سق بني نوع 
احلركة واملعنى

 التناسب والتناسق بني احلركة ) فتحة وكرسة وضمة ( ومعنى الكلمة يف سياقها أْمر يثري 
االنتباه أمام هذه العظمة يف لغة القرآن الكريم.

ژ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې   ومن ذلك قول اهلل تعاىل: 

ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ ۇئ ژ  )فاطر(.
 بتأمل حركة الكاف يف كلمة ) ممسك ( يف اآلية نجد أن السكون يف الثانية موافق ملعنى 
اإلمساك؛ ملا بـها من إغالق وعدم حركة، يف حني أن األوىل مفتوحة وهي مناسبة ملعنى قول 

اهلل تعاىل ژۈژ  .

ژپ پ پ  آيات أخرى نحو قول اهلل تعاىل:  الظاهرة يف   ويمكن مالحظة هذه 
پ ڀ ژ  )الفاحتة(.

 لو كانت اجلملة من مقول القول لكان مقتضاها: احلمَد بفتح الدال عىل تقدير: أقوُل 
احلمَد هلل، فلامذا ُعِدَل عن النصب إىل الرفع )احلمُد( عىل تقدير: قويل: احلمُد هلل؟! 

 اجلواب: ُعِدَل عن النصب إىل الرفع للداللة عىل أن احلمد ثابت هلل تعاىل أزال، وإْن مل 
َمَدُه اخللق، وعليه فاجلملة خربية ال إنشائية لفًظا  حيمده أحد؛ فقد مَحَِد نفسه بنفسه قبل أن حَيْ

ومعًنى. وهو َأْوىَل األقوال يف هذه اجلملة. 
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امل�ساألة ال�سابعة: عولـمة ال�سوت وعاملية النغم 
القراآين اخلالد

مفهوم العالمية:

ُيقْصَد بالعاملية: سعة االنتشار عرب الزمان واملكان، والعاملية سمة مميزة للفنون الرفيعة، 
خو الفنرِّ عىل أن الفن الرفيع ينبغي أن تتوفر فيه صفتان مها: العاملية  فقد أمجع النقاد ومؤررِّ
عاملي،  أي   Universal الكلمتني:  هاتني  من  َلنْي  األوَّ باحلرفني  إليهام  وُيرمز  وام،  والدَّ
 Universal حيث تشري صفة العاملية ،)U.P( أي دائم، فُيقال: إن الفن الرفيع Permanent
إىل االنتشار عرب املكان، فالفن العظيم ال وطن له، وتشري صفة الدوام إىل بقاء الفن الرفيع 

عىل مدى العصور.

مفهوم العولمة:

يف  ل  التشكُّ عىل  وقرصها  املتنوعة  الثقافات  تنميط  فتعني:   "Glabalism" العوملة  ا  أمَّ
قوالب ُيَقال إهنا عاملية، واحلقيقة أهنا القوالب واألنامط الثقافية الغربية واألمريكية خاصة، 
كل  ثقافات  حوله  من  تدور  الذي  الرئيس  والتيار  املحور  األمريكية  الثقافة  متثل  بحيث 

الشعوب وحتتذيه مثاال َأْعىَل يف العلم واإلبداع وغري ذلك من أشكال املامرسة اإلنسانية.

وهنا يكمن الفرق بني العاملية والعوملة، فالعاملية ُتْسَتَمدُّ من القيم التي حيملها اإلبداع، بام 
ى حواجز الزمان واملكان، وُيصغي إليه البرش يف كافة العصور والبقاع.. بينام  ييرِّئ له أن يتخطَّ
َجْت له من نظريات املركز واألطراف،  ُتْفَرض العوملة قرًسا؛ خضوًعا للثقافة املهيمنة بام روَّ

املحور واهلامش. 
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عولمة الصوت:

االقتصادية  العوملة  تداوهلا عرب وسائط  يتم  إىل سلعة  الصوت  إىل حتويل  العوملة  دعاة  سعى 
والتكنولوجية كرشائط الكاسيت والفيديو واإلذاعة والتليفزيون وبرامج الكمبيوتر وشبكاته، 
املشرتكة  اإلنسانية  العاطفة  يف  تؤثر  فنوًنا  ـ  والغناء  كاملوسيقى  ـ  الصوت  فنون  تعد  مل  بحيث 
م ملن يدفع الثمن. وتلمس الروح اإلنسانية بام حتمله من قيم مجالية ووجدانية، بل جمرد سلعة ُتَقدَّ

أو  اجلامل  من  شٌء  فيها  ليس  وغنائية  موسيقية  فنوًنا  تنتج  العوملة  عمليات  وراحت 
اإلبداع، وإنامهي ضجيج صاخب يصدع الرؤوس، وإيقاعات فجة تتاميل معها األجساد 
حتى تسقط منهكة الُقَوى سقيمة املشاعر، فكانت تلك األساليب املوسيقية الغربية، والغناء 

امُلخنَّث عىل طريقة مايكل جاكسون وغريه من نجوم هذا اللون من الغناء واملوسيقى.

العامل  بالد  من  واملغنيني  املوسيقيني  بعض  باجتذاب  الصوت  عوملة  عمليات  قامت  كام 
عن  البحث  بزعم  ملوسيقاهم  ج  وترورِّ الدعاية،  أشكال  بكل  هلم  ج  ترورِّ وراحت  الثالث، 
الصويف  امُلْنِشد  مع  فعلوا  ما  نحو  عىل  والغناء،  املوسيقى  يف  الروحي  والعنرص  األصالة 
املوسيَقى  أي:  ايل"،  القوَّ "فن  بـ  ا  عامليًّ اشتهر  الذي  خان"،  عىل  فتح  "نرصت  الباكستاين 
لرشوط  يمتثل  مل  الذي  ندور"،  "يوسو  السنغايل  واملوسيقي  وامُلَغنرِّي  الصويف،  واإلنشاد 
رشكات اإلنتاج املوسيقى التي كانت ترغب يف حتويل أصالته الفنية إىل جمرد ِحْليَة شكليَّة 
التي  الغربية؛ ولذلك أسقط اسمه من تلك األلبومات املوسيقية  تيار املوسيقى  تذوب يف 

وصفها النقاد بأهنا مُمِْعنة يف الطابع الغريب أكثر من الالزم.

عت رشكات اإلنتاج أهنا تبحث عن األصالة والتنوع  يف هذا االجتاه نحو عوملة الصوت ادَّ
ال  التي  املوسيقى  ألوان  عىل  وأطلقته  العاملية"  "املوسيقى  مصطلح  واخرتعت  املوسيقى، 
يعرفها اجلمهور الغريب مثل: التانجو )من األرجنتني وأورجواي(، والروك والبوب )من 
الشعبية األندلسية  املوسيقى  الشامل من املكسيك (، إىل  الربازيل (، والنورتينو )موسيقى 
"موسيقى لوس ديل ريو"، وهي مجلة إسبانية تعني: أولئك  ة  امُلسامَّ العربية  ذات األصول 
الذين من النهر، إشارة إىل هنر جود الكوفري  ـ مأخوذ من العربية: الوادي الكبري ـ، وقد 
اشتهر فنَّانو هذه املوسيقى الشعبية األندلسية باسم "ملوك املاكارينا" نسبة إىل أشهر أغنياهتم 
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امُلسامة "ماكارينا" التي كانت مثاًرا جلنون الشباب يف الغرب وكثري من بالد العامل األخرى؛ 
نتيجة للدعاية الضخمة التي قام هبا ُمْنتِجو الكاسيت، هبدف َجْني أرباح وفرية ))1((. 

ق كل  إذن مل تعد املوسيقى ـ يف إطار العوملة ـ حتتفي بالقيم الفنية واجلاملية، وإنامهي ُتَسورِّ
ألوان فنون الصوت، وختلط الغثَّ بالسمني، وتضع أسطوانات بيتهوفن وباخ وموزار إىل 

جانب أسطوانات مايكل جاكسون وموسيقى الراي اجلزائرية...... إلخ.

اإن الهدف الوا�صح يف عمليات عوملة ال�صوت اأمران:   

الأول: َجْني األرباح.

الثاين: تنميط األشكال املوسيقية والغنائية يف العامل كله وإخضاعها للقوالب املوسيقية 
الغربية؛ إلرضاء ذوق اجلمهور الغريب، وإبقاء سيادة األشكال املوسيقية الغربية دون غريها 

من ألوان املوسيقى وفنون الصوت يف البقاع األخرى من العامل.

وإذا أردنا أن نفهم العالقة بني املوسيقى العاملية )املزعومة( وبني العوملة، فلن يتأتَّى لنا 
ذلك إال بالبحث عن األهداف االقتصادية والثقافية واالجتامعية الكامنة وراء ذلك اإلنتاج 

الضخم لفنون الصوت امُلَعْومَلة.

األغاين  ألبومات  من  املبيعات  إمجايل  من   %90 أن  فنجد  االقتصادية:  الناحية  من  ا  فأمَّ
هي:  دولية  جتارية  مؤسسات  ست  متلكه   )1994 عام  )خالل  كله  العامل  يف  واملوسيقى 
فيليبس، وسوين، وماتسوشيتا، وثورن إي. إم. آي، وبريتلزمان، وتايم وورنر؛ ولذا متيَّزت 
صناعة املوسيقى العاملية باهليمنة االقتصادية ملؤسسات جتارية من أمريكا وأوروبا ورشق 

آسيا، وهي مراكز صناعة العوملة.

ا من الناحية الثقافية: فإن الثقافة املهيمنةـ  أو التي ُيراد هلا اهليمنةـ  هي الثقافة الغربية،  وأمَّ
وخاصة األمريكية وما يدور يف فلك التبعيَّة هلذه الثقافة؛ ولذلك ال تؤخذ فنون الصوت 
بل  ثقافية خمتلفة،  أنامط  للتعبري عن  وأدواٍت  رفيعة  فنوًنا  بوصفها  اجِلدرِّ  مأخذ  الغربية  غري 

ـــ   . اجلوهري  مراجعة حممد  ؛  املوسوي  ليىل  ترمجة  ؛   ، جون هجسون  إنجليز  ديفيد  الفن /  )1()1( سوسيولوجيا 
الكويت : املجلس الوطني للثقافة والعلوم ؛ 2007م . ــــ )عامل املعرفة ؛ 341(، ص341.
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ن وُتتخذ كِحىًل شكلية َتْزدان هبا املوسيقى الغربية؛ إرضاًء لنزعة اجلمهور الغريب إىل  ُتَدجَّ
الغرائبية والروحانية، واجتذاًبا للجاليات األجنبية يف بالد الغرب.

ا من الناحية االجتامعية: فهناك حالة من النفاق االجتامعي يف الغرب، إذ جيتذب  وأمَّ
تلك  يقمع  الذي  هو  نفسه  والغرب  الثقافات،  خمتلف  من  والغنائية  املوسيقية  األلوان 
مصائر  وصياغة  بل  واحلرمان،  والتجويع  اهليمنة  صور  كافة  عليها  ويامرس  الشعوب 

تلك الشعوب.

مي الربامج اإلذاعية والتليفزيونية   ولعوملة الصوت َكَهَنتها من الُكتَّاب والصحفيني وُمقدرِّ
ثقافة  لتكوين  مًعا  يتآزر  هذا  كل  الثقافية،  الربامج  طي  وخُمطرِّ اإلنتاج،  رشكات  وأصحاب 

صوتية عاملية، يتم إنتاجها يف املركز "الغرب"، وتصديرها إىل األطراف "سائر بالد العامل".

وعىل الرغم من كل هذه السلبيات الناجتة عن عمليات العوملة لفنون الصوت، فإن هلا 
بعض اإلجيابيات املتمثلة يف تعريف الغرب ببعض من أشكال الفنون الصوتية يف الثقافات 
الثقافات وما هلا من خصوصية يف  شة، وأيًضا إلقاء بعض الضوء عىل تلك  األخرى امُلهمَّ

جمال اإلبداع الصويت.

عىل  تقوم  أهنا  ـ  الصوت  عوملة  سلبيات  من  م  ويعظرِّ اإلجيابيات  هذه  ُيْضِعف  ما  ولكن 
الثقافية  واألهداف  والفنية،  اجلاملية  العنارص  استبعاد  وبالتايل  االقتصادية،  األهداف 
الثقافات األخرى، والقضاء عىل اخلصوصية  تنميط  ست جهدها يف  التي كرَّ واالجتامعية 
الثقافية واهلوية القومية والشخصية االجتامعية للشعوب األخرى حلساب حضارة الغرب 

وهيمنته بقيادة الواليات املتحدة األمريكية.

عالمية الصوت:

اإلبداع العظيم يفرض نفسه يف كل زمان ومكان، تلك حقيقة العاملية عرب تاريخ اإلنسان. 
وعىل الرغم من كل ممارسات اهليمنة التي قامت هبا ُقَوى العوملة، فإهنا مل تستطع إخضاع 
القرآين  الصوت  بخلود  مثال  لذلك  وسنرضب  األخرى،  للحضارات  الصويت  اإلبداع 

وعظمة أدائه وعمق تأثريه يف القلوب واملشاعر.
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بن  اهلل  اجلليل عبد  الصحايب  قراءة  اهلل عليه وسلم يف وصف  اهلل صىل  يقول رسول 
فليقرأه عىل  ُأنزل عىل  ا كام  ا طريًّ القرآن غضًّ يقرأ  أن  َأَحبَّ  "َمْن  اهلل عنه:  مسعود ريض 

قراءة ابن ُأمرِّ عبد ")1(

وأخذها  أنغامه،  عذوبة  تعني  التي  والطراوة،  الغضاضة  الصفتان:  هاتان  تزال  وال 
الصفة اخلالدة لألداء  تزال هذه  التأثري.. ال  العذوبة وذلك  القلوب، ودوام هذه  بمجامع 
أوالء  نحن  فها  عليها،  ومن  األرض  اهلل  يرث  أن  إىل  باقية  وستظل  باقية  العظيم  القرآين 
نستمع إىل كلامت القرآن ونغامته فنهتز وتنتفض قلوبنا من األعامق، ونسبح يف فضاء روحاين 
نوارين ونحن نصغي لتالوة املشايخ: حممد رفعت أو حممود خليل احلرصي أو حممد صديق 
ن  املنشاوي أو مصطفى إسامعيل.... وغريهم ممن وهبهم اهلل عذوبة الصوت، وكان هلم متكُّ

من فن التجويد واألداء القرآين.

قليل  وهذا  الكريم،  للقرآن  الصوتية  اخلصائص  د  تفرُّ مسائل  من  تقدم  فيام  ظهر  وقد 
من كثري عن القيم الصوتية واإلبداع الصويت للقرآن الكريم وطرائق أدائه، التي تعربرِّ عن 
ز واخلصوصية واإلعجاز الصويت للقرآن الكريم، وخلود الصوت القرآين يف آفاق  التميُّ

الزمان واملكان.

ال  خارجية  بُقًوى  املفروضة  الصوت  عوملة  بني  اهلائل  للفارق  مقنًعا  مناه  قدَّ ما  ولعلَّ 
حتكمها قيم مجالية وإبداعية، وبني عاملية الصوت املستمدة ممَّا حيمله من قيم مجاليَّة ووجدانية 
وإنسانية فريدة، وما يتميَّز به من قدرة عىل التأثري العميق يف القلوب واملشاعر دون إغفاٍل 
الذاتية عرب  بقوته  ينترش  أن  الكريم  للقرآن  ن  ل؛ مما مكَّ والتأمُّ الفكر  وإثارة  العقل  خلطاب 
تقوم  أن  إىل  والقلوب،  لألسامع  ُمْشبًِعا  فريًدا  القرآينُّ  الصوت  واملكان.وسيظل  الزمان 

الساعة وختشع األصوات للرمحن فال تسمع إال مهًسا.

 وهكذا كلام ازددنا تدبًرا ازددنا إجالال هلذا اإلعجاز الصويت الفريد يف القرآن الكريم.

وسبحان من هذا كالمه:  ژ  ہ ہ ھ ھ ھژ  )العنكبوت(.

)1( أخرجه أمحد يف مسنده )35(، وابن ماجه )135(، وقال األلباين: صحيح يف السلسلة الصحيحة.
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

بع�س اأوجه الإعجاز في حديث النهي 
عن بيع ما لي�س عندك

عبد الكرمي اأحمد قـنـدوز

حما�صر بق�صم املالية  - كلية العلوم الإدارية والتخطيط

جامعة امللك في�صل )الأح�صاء(

اململكة العربية ال�صعودية



م�ستخل�س البحث 
عن حكيم بن حزام ريض اهلل عنه قال: يا رسول اهلل: يأتيني الرجل فرييد مني البيع ليس 
عندي، أفأبتاعه له من السوق؟ فقال صىل اهلل عليه وسلم: "ال تبع ما ليس عندك”. و يف 
رسول  فأتيت  أقبضه،  أن  قبل  فيه  فرتّبحت  الصدقة،  طعام  من  طعامًا  ابتعت  قال:  رواية 
أمحد  تقبضه".]أخرجه  حتى  تبعه  "ال  فقال:  له  ذلك  فذكرت  سلم،  و  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
)402/3(، و أبو داود )3503(، و الرتمذي )1232(، و النسائي )4613(، و ابن ماجه 
)2187(، و ابن حبان )4962(، و ابن اجلارود )602(، و الطرباين يف الكبري )3097([ 

وحسنه الرتمذي

و قد اسرتعى انتباه الباحث، أن سبب حدوث الكثري من األزمات التي عصفت بأسواق 
املال املحلية و العاملية كان سببه هو عدم متلك األصول حمل التعاقد

البحث اسكتشاف بعض أوجه اإلعجاز يف قوله صىل اهلل عليه و سلم:  هلذا يستهدف 
"ال تبع ما ليس عندك”. و كيف أدى اإلخالل هبذا الرشط إىل حدوث الكثري من األزمات 
كام أرشنا سابقًا، متعرضني مع ذلك إىل الكثري من املعامالت التي تتم اليوم يف أسواق املال 
دون احلاجة إىل متلك األصول، يف حني تتم التعامل بتلك األصول )بيعًا و رشاء أو قرضا و 

اقرتاضا أو غريها من املعامالت املالية(

لتحقيق هدف البحث �صوف نناق�س مو�صوعني

تتوافر لدينا  العلامء يف معاين احلديث، و ذلك حتى  املو�صوع الأول: نخصصه ألقوال 
املعرفة املطلوبة لتوضيح وجه اإلعجاز من نواح اقتصادية.

باب  من  تكون  التي  املعارصة  )املالية(  التعامالت  بعض  يف  نتناول  الثاين:  املو�صوع 
الترصف يف األصول )األعيان( قبل التملك و آثارها عىل أسواق املال املحلية و الدولية.
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بع�س اأوجه الإعجاز يف حديث النهي عن بيع 
ما لي�س عندك

توطئة:

نرى أنه من الرضوري قبل االبتداء بموضوعنا أن نقدم له باإلشارة إىل نقطتني أساسيتني:

اهلل  تيمية-رمحه  ابن  اإلمام  نبه  وقد  الإباحة،  املعاملت  يف  الأ�صل  اأن  هي  الأولى: 
تعاىل- إىل أساس فساد العقود يف املعامالت وإرجاعها إىل أمرين ومها: 

الربا وما يؤدي إليه. . ١

حتريم الغرر الفاحش دون اليسري. . ٢

قال رمحه اهلل: "إن عامة ما هني عنه يف الكتاب والسنة من املعامالت يعود إىل حتقيق العدل 
والنهي عن الظلم: دقة وجله، مثل أكل املال بالباطل وجنسه من الربا وامليرس، وأنواع الربا 
وبيع  احلبلة  وبيع حبل  الغرر  بيع  مثل  عليه وسلم:  اهلل  النبي صىل  عنها  التي هنى  وامليرس 
الطري يف اهلواء. يقول الشيخ أمحد بن عىل السالوس حفظه اهلل: "و إذا نظرنا يف الفاسد من 

ة و حسن فهم شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل".1 املعامالت املعارصة، أدركنا دقَّ

الثانية: اأن فقه املعاملت مبني على مراعاة العلل وامل�صالح 

فاملعامالت ليست كالعبادات توقيفية، وقد هنى النبي صىل اهلل عليه وسلم عن بيع الغرر 
النزاع. وهنى  البيوع ما فيه غرر ال يفيض عادة إىل  الفقهاء من أجاز من  يف حني هناك من 
النبي صىل اهلل عليه وسلم عن بيع املعدوم، يف حني عقد االستصناع )وهو بيع معدوم( جائز 

وذلك حلاجة الناس إليه وجريان العمل به.
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مشكلة البحث:

تلك  تزايدت  قد  و  ككل،  العاملي  لالقتصاد  حتديًا  منها(  املالية  )خاصة  املخاطر  متثل 
ابتداء من مخسينيات القرن العرشين و ازدادت حدهتا مع  املخاطر بشكل مطرد و رهيب 
املحلية،  االقتصاديات  عوملة  من  رافقها  ما  و  املعلومات  تكنولوجيا  و  االتصاالت  ثورة 

بحيث مل يعد أحد بمعزل عن املخاطر التي يمكنها أن يسببها أحد عنارص النظام العاملي.

تال ذلك سعي حثيث للبحث عن أسباب املخاطر و طرق قياسها و من ثم جتنبها أو عىل 
بالرغم  و  أنه  املالية...إال  اهلندسة  االبتكارات حتت مسمى  توالت  و  آثارها،  تقليل  األقل 
كاملشتقات  املخاطر  ملعاجلة  أساليب  و  أدوات  من  االبتكارات  تلك  يف  املطرد  النمو  من 
املالية )التي أصبحت تثري الكثري من اإلشكاالت القانونية و االقتصادية(، فإن التقلبات و 

االضطرابات االقتصادية املالية و االقتصادية تبدو يف ازدياد بداًل من االنحسار. 

ات االقتصادية التي يشهدها العامل يالحظ أنَّ االقتصاد العاملي  ل يف واقع التَّغريُّ إن املتأمرِّ
أصبح اليوم يبحث عن بدائل و حلول جديدة، و هو عىل استعداد لقبوهلا ما دامت حتقق 
إلعطاء  مواتية  الفرصة  تربز  ذلك...هلذا  من  الكثري  لنا  وضح  قد  الواقع  لعل  و  أهدافه، 
من  مستمدة  هي  و  قاطبة،  للبرشية  اهلل(  )بإذن  املنشود  الرفاه  حتقق  بدائل  هي  و  البدائل. 
االقتصادي اإلسالمي الذي يقوم عىل جمموعة من املرتكزات الفقهية و تستمد جذوره من 

فقه املعامالت.

فما هو االقتصاد اإلسالمي؟

إسالمية،  دولة  القتصاد  وصًفا  يطلق  اإلطالقات،  من  العديد  له  اإلسالمي  االقتصاد 
ويطلق كتعبري عن النشاط الذي خيضع للرشيعة اإلسالمية يف أحكامه، ويطلق عىل العلم 
الذي يدرس النشاط االقتصادي أو يبحث يف النشاط االقتصادي عىل هدي اإلسالم، و 
املعنى األخري يشمل جانبًا مذهبيًا وجانبًا نظريًا وجانبًا تطبيقيًا، فاجلانب النظري يقصد به 
األسس واملبادئ العامة التي جاءت يف الكتاب والسنة؛ لكي يستظل هبا املجتمع ويسري عىل 
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ضوئها أو حيتكم إليها يف اجلانب االقتصادي، وهو الذي يطلق عليه املذهب االقتصادي 
التوازن  "إن  فيه"، ومقولة:  اهلل والبرش مستخلفون  املال مال  "إنَّ  اإلسالمي، مثل مقولة: 
االقتصادي بني األفراد جيب أن يسود املجتمع اإلسالمي"، "َكْي ال َيُكوَن ُدوَلًة َبنْيَ اأَلْغنَِياِء 
"وجوب  فريق، ومقولة:  فريق دون  وقًفا عىل  املال  يكون  [  أي حتى ال  ِمْنُكم" ]احلرش: 

حتقيق حدرِّ الكفاية لكل إنسان يف املجتمع املسلم"

أن  الذي جيب  النظام  أو  التطبيقي  اجلانب  أما   ، املذهبي  اجلانب  متثل  مبادئ عامة  هذه 
هذه  متثل  عملية  واقعية  تطبيقية  صورة  اشتقاق  رضورة  يف  فيتمثل  اإلسالم  ظل  يف  يسود 
النظري  اجلانب  يأيت  ثم  اإلسالمي،  االقتصادي  املذهب  هبا  التي جاء  ، واألسس  املبادئ 

املتمثل يف بناء النظريات واشتقاق القوانني عىل هدى اإلسالم.

الثابت والمتغير في االقتصاد اإلسالمي

الثابت يف االقتصاد اإلسالمي هو املبادئ التي هي جمموعة األصول الواردة يف القرآن 
والسنة ليلتزم هبا املسلمون يف كل زمان ومكان، مثل أن املال هلل والبرش مستخلفون فيه، 
التوازن االقتصادي بني  العدالة االجتامعية وحفظ  وضامن حد الكفاية لكل فرد، وحتقيق 
أفراد املجتمع، واحرتام امللكية اخلاصة، واحلرية االقتصادية املقيدة بتجريم أوجه النشاط 
االقتصادي التي تتضمن استغالاًل واحتكارًا أو ربا، ثم التنمية االقتصادية الشاملة أي طرق 

متلك املال بالعمل، ثم ترشيد اإلنفاق وحتريم التبذير واإلرساف وكنز األموال.

و املتغري هو طريقة التطبيق وهي األساليب واخلطط العلمية واحللول االقتصادية التي 
يكشف عنها املجتهدون إلحالة أصول اإلسالم إىل واقع. وعىل هذا فاالقتصاد اإلسالمي 

إنام هو مذهب ونظام، فهو مذهب من حيث األصول ونظام من حيث التطبيق.

رسالة االقتصاد اإلسالمي:2

االقتصاد اإلسالمي ليس للمسلمني فحسب، بل هو للعامل أمجع: قال تعاىل: ) و ما أرسلناك 
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إال رمحة للعاملني(. ]األنبياء: 107[، و هذا يعني أن أمام االقتصاديني اإلسالميني مسؤولية 
كبرية يف إبالغ هذه الرسالة للبرشية، و املسامهة اإلجيابية يف حتقيق الرخاء و االستقرار لالقتصاد 
العاملي. و تتضاعف هذه املسؤولية يف ظل تزايد الشكوى من األنظمة االقتصادية السائدة، و 
املطالبة بالبحث عن حلول بديلة حتقق األهداف املنشودة للتنمية الشاملة و عدالة التوزيع...، 
مع املحافظة عىل القيم األخالقية و املوارد الطبيعية، و من تلك املشاكل التي سببتها األنظمة 

االقتصادية القائمة هو كام أرشنا تزايد املخاطر بشكل يدد االستقرار العاملي.

إن ورقتنا هذه هي حماولة لفتح باب احلوار املتعمق بني الباحثني يف االقتصاد و االقتصاد 
اإلسالمي و الفقهاء  سعيا إلعطاء بدائل أفضل مما هي متاحة، و ذلك انطالقا من كتاب اهلل و 

سنة رسوله صىل اهلل عليه و سلم، و كذا تراث الفقهاء املسلمني عىل مر العصور...

و يف هذه الورقة البحثية حماولة إلعطاء مقرتح حلل أحد أسباب تلك املخاطر )عىل نحو ما بدا 
للباحثني(، هذا السبب هو التعامل باألصول )مادية كانت أو مالية أو معنوية( من دون متلك.

و ميكن اأن نرجع اأهمية ورقتنا البحثية اإلى العنا�صر التالية:

• احلاجة إىل تقريب فهم حديث النهي عن بيع ما ليس عندك حتى يتسنى مواجهة ما 	
يستجد من تطبيقات معارصة.

• ط و إدارة املخاطر يف االقتصاد اإلسالمي و إجياد 	 حماولة التأصيل ملوضوع التحوُّ
أسسه انطالقًا من أحكام الرشيعة اإلسالمية املتعلقة باملعامالت املالية. 

• إجياد منهج إسالمي أصيل و معارص يمكن من خالله تقليل املخاطر التي تواجه 	
االقتصاديات العاملية 

• توفري متطلبات وضع معيار رشعي حول هذا الضابط، يمكن أن تستفيد منها هيئة 	
املحاسبة واملراجعة اإلسالمية وغريها.
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املو�سوع الأول: اأقوال العلماء يف معاين احلديث3

اأول: حديث النهي، حجيته ومدلوله

اأ- حديث النهي 

ورد حديث النهي عىل ثالث هيئات:

استفسار حكيم بن حزام، كقوله:" سألت النبي  فقلت: يا رسول اهلل، يأتيني الرجل . ١
فيسألني البيع ليس عندي، أفأبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق؟. قال: )ال تبع ما ليس 

عندك(". )رواه النسائي، ج7، ص289(.

إقرار حكيم بن حزام لنهيه  بقوله:" هناين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن أبيع ما . ٢
ليس عندي". )رواه الرتمذي، حتفة األحوذي، ج4، ص ص431-430(.

أمور هنى عنها، منها بيع ما ليس عندك. عن عبد اهلل بن عمر، قال رسول اهلل صىل اهلل . ٣
عليه وسلم:" ال حيل سلف وبيع، وال رشطان يف بيع، وال ربح ما مل تضمن، وال بيع ما 

ليس عندك". )رواه أبو داود، ج3، ص ص 769-775 حديث رقم 3504(.4

ب- حجيته

)جملد3،  سننه  يف  ماجه  وابن  والرتمذي،  والنسائي،  داود،  أبو  اخلمسة:  رواه  احلديث 
ص30-31(، واإلمام أمحد يف مسنده )جملد3، ص402(.

وقد ذكر الرتمذي أن احلديث حسن صحيح، والعمل به عند أكثر أهل العلم. قال ابن 
قدامة املقديس: "ال نعلم فيه خمالفا" )الرشح الكبري مع املغني، ج4، ص16(، وتناوله فقهاء 

املذاهب بالقبول.

قال الوزير: اتفقوا عىل أنه ال جيوز بيع ما ليس عنده وال يف ملكه وأنه باطل. ا هـ. 
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ج- مدلوله

يفهم من احلديث كام ورد عن غري واحد من الفقهاء قديام وحديثا: أن الرجل يأيت إىل 
عنده،  ليست  احلقيقة  يف  وهي  عنده،  أهنا  يعتقد  سلعة  رشاء  منه  يطلب  حزام  بن  حكيم 
أن  أمل  عىل  ثمنها،  ويقبض  السلعة  فيبيعه  خيربه،  أن  يشأ  مل  وحكيم  يعلم،  ال  واملشرتي 

يشرتيا من السوق، ثم يسلمها له.

في معنى الحديث و مدلوالته:

اآراء فقهاء املذاهب من خالل تتبع آراء فقهاء املذاهب، يتبني أهنم رغم اتفاقهم عىل النهي، 
واحتجاجهم باحلديث، إال أهنم اختلفوا فيام يمكن أن يتضمنه النهي من معنى، فمنهم:

• من يرى أن النهي خاص باملعني دون املوصوف يف الذمة، ومن يراه يف املوصوف 	
يف الذمة دون املعني.

• من يراه يف اململوك غري املقدور عىل تسليمه )خلروجه عن احلوزة(، ومن يراه يف 	
غري اململوك باعتباره يف ملك غري بائعه.

• من يراه يف احلارض غري اململوك، ومن يراه يف املعدوم، ومن يراه يف الغائب.	

• من يراه يف البائع فيام يبيعه باألصالة عن نفسه، أو حينام يبيع مباًحا قبل االستيالء 	
عليه، مبعنى اأنهم اختلفوا يف:

املبيع: بني: املعني، واملوصوف يف الذمة، واململوك اخلارج عن القدرة، وغري اململوك . ١
باعتباره يف ملك غري البائع، واحلارض غري اململوك، واملعدوم، والغائب، واملباح قبل 

االستيالء عليه.

 البيع: بني: احلال، والبيع مطلقا )حااًل ومؤجاًل(.. ٢

 البائع: بني: من يبيع ما يملكه كالغائب واخلارج عن احلوزة، ومن يبيع ملك غريه . ٣
كالفضويل.
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قد يبدو للناظر أن مسألة بيع ما ليس عندك واضحة وبسيطة، ولكن الواقع أوضح غري 
ذلك. فقد تبني اتساع املوضوع وتشعب اآلراء فيه. 

اأوًل: معنى )عند( الواردة يف احلديث: ما كان حارًضا قريًبا لديك، أو يف حوزتك 
وإن كان بعيًدا، بحيث يكون حتت قدرتك وقت طلبه.

ثانيا: ذكر بع�س الفقهاء اأن )ما لي�س عندك(: أي ما ليس يف ملكك. وذكر آخرون: 
ما ليس يف ملكك وال حتت مقدرتك. 

واحلق أن القدرة عىل التسليم مع مرشوعية الترصف بالبيع حتقق قصد الشارع، فالبائع 
قد يملك وال حيوز فال يقدر عىل التسليم، ومن ثم ال يمكنه ملكه من جتاوز النهي الوارد 
يف احلديث. وقد ال يملك املبيع الذي حتت حوزته وقدرته، ويكون بيعه صحيًحا مع عدم 
امللك، حينام يكون وكياًل يبيع بإذن موكله الذي يملك املبيع. بمعنى أن عدم ثبوت ملك 
البائع للمبيع يمكن أال يؤثر عىل صحة البيع، بينام خروج املبيع عن قدرة البائع عىل تسليمه 

حتى لو كان مالًكا له جيعل البيع داخاًل حتت هني احلديث.

ثالًثا: علة النهي: هي عدم القدرة عىل التسليم، وما ينشأ عنها من غرر فاحش يصل 
إىل حد القامر، ومن استحالة متليك البائع ما ال يملك للمشرتي فيام يبيع باألصالة عن نفسه، 
ومن تفويت القصد بالبيع يف متليك الترصف، ومما قد ينشأ من نزاع بني البائع واملشرتي، 

إضافة إىل عدم دخول املبيع يف ضامن البائع، ومن ثم ال جيوز له أن يربح يف ما مل يضمن.

رابًعا: حول آراء الفقهاء يف املبيع املنهي عنه بني كونه يف املعني أو املوصوف يف الذمة: 
من صيغ العموم، األسامء املوصولة مثل )ما(، كام يف قوله تعاىل: )ما عندكم ينفد وما عند 
اهلل باق( ]النحل:96[ وقوله تعاىل: ) وهلل ما يف السموات وما يف األرض (  ]النجم:31[. 
وهنا يف نص احلديث:" ال تبع ما ليس عندك". أي أن هذه الصيغة واردة يف حديث النهي. 
وعلامء أصول الفقه يقولون: "العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب". أي أن املبيع عىل 
عمومه منهي عن بيعه طاملا أنه ليس عند البائع. هذا هو عموم اللفظ. أما خصوص السبب، 

فهو أن يكون هذا النهي خاًصا بحكيم بن حزام، وهذا هو املستبعد.
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يف  املوصوف  واملبيع  املعني  املبيع  يتضمن  عمومه،  عىل  عندك  ليس  ما  فبيع  ذلك  وعىل 
الذمة املعجوز عن تسليمهام. وطاملا اتفق املعني واملوصوف يف الذمة يف عموم اللفظ، فال 
مسوغ إلدخال أحدمها حتت النهي وإخراج اآلخر. بمعنى أن حكيم بن حزام إذا مل يكن 
يبيع معيًنا مملوًكا خارًجا عن حوزته، أم مملوًكا لغريه، فإن هذا املعني ليس عنده، ويندرج 

حتت عموم اللفظ.

خل�صة ما �صبق: إذا كان بعض الفقهاء قد حرص النهي يف املبيع املعني، والبعض اآلخر 
حرصه يف نطاق املعاين التي حتملها قصة احلديث، ليكون يف املوصوف يف الذمة دون املعني، 

فإن النهي يتحقق فيهام مًعا، عماًل بعموم اللفظ الذي يتسع هلام.5

خام�ًصا: إن النهي خاص فيام كان البيع فيه حااًل. 

ويمكن أن نخلص مما سبق إىل وضع ضابط لنهيه صىل اهلل عليه وسلم عن بيع ما ليس 
عندك ملعرفة ما يندرج حتت النهي وما خيرج عنه، كام ييل:

�صابط اخلروج عن النهي:

• والية 	 كانت  سواء  البيع،  عقد  إصدار  والية  له  الذي  البائع  عن  البيع  يصدر  أن 
اإلصدار أصلية أو نيابية.

• وأن يكون املبيع يف ضامنه.	

• وأن يكون مقدور التسليم يف املحل املرشوط بحسب العادة.	

ومبفهوم املخالفة، يدخله النهي:

• إذا صدر عن بائع ليس له والية إصداره )ال باألصالة وال بالنيابة(. و/أو . 	

• إذا مل يكن املبيع يف ضامنه. و/أو.	

• إذا مل يكن قادًرا عىل تسليمه يف املحل املرشوط.	
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املو�سوع الثاين: املعامالت )املالية( املعا�سرة التي تكون 
من باب الت�سرف يف الأ�سول )الأعيان( قبل التملك 

واآثارها على اأ�سواق املال املحلية و الدولية

بعض المعامالت التي هي من قبيل بيع ما لم يملك

• إذا جاءك إنسان يريد سلعة وهي ليست عندك ؛ ولكنها موجودة يف السوق فيقول 	
لك: أبرم معي عقد البيع ثم اشرتها وسلمنيها، فإذا قال ذلك فقل له : هذا ال جيوز 
ألنه ال حيق يل أن أبيعك سلعة مل تدخل بعد يف ملكي ألن البيع ال يصح إال من 

مالٍك للعني أو من يقوم مقامه

• األرايض التي توزعها الدولة عىل املواطنني فيتقدم بعض املواطنني بطلب إقطاعها 	
قبل  األرض  هذه  ببيع  املواطنني  بعض  فيقوم  فعاًل،  يمتلكوهنا  سنوات  وبعد   ،
توزيعها وال معرفتها عينًا، وإنام يبيع األوراق اخلاصة هبا إىل آخر بعقٍد يكتب فيه 
أن السلعة املبيعة هي هذه األرض التي ستوزع بعد سنوات ، وهذا ال شك يف منعه 
ألنه اآلن ليس باملك هلا، والبيع ال يصح إال من مالك للعني، وألن ذلك من الغرر 
إذ قد توزع وقد ال توزع، فهو غري متحقق القدرة عىل تسليمها وقد هنى النبي صىل 

اهلل عليه و سلم عن بيع الغرر، واهلل أعلم.6

المرابحة المصرفية على نحو ما تقوم به بعض المصارف اإلسالمية:

تعترب املرابحة من أكثر أساليب التمويل استعاماًل لدى املصارف اإلسالمية، فجوهرها 
يتضمن إبرام العقود التي يلتزم بموجبها البائعون بنقل ملكية سلعهم أو حقوقهم العينية 
لآلمر  املرابحة  أو  املرصفية  املرابحة  أما  رشعًا،  مقبول  ربح  هامش  يتضمن  نقدي  بمقابل 
بالرشاء فتعني قيام املرصف ]اإلسالمي[ بتنفيذ طلب املتعاقد معه عىل  أساس رشاء األول 
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ما يطلبه الثاين بالنقد الذي يدفعه املرصف - كليا أو جزئيًا - وذلك يف مقابل التزام الطالب 
املرصف  قانون  يف  ورد  كام  االبتداء(.7)  عند  عليه  املتفق  الربح  وحسب  به  َأَمَر  ما  برشاء 

اإلسالمي األردين(

البيع من دون متلك  البلوى، هلا عالقة بموضوع بحثنا و هو  وهنا مسألة قد عمت هبا 
األصول حمل التعاقد. حيث تقوم بعض املصارف ببيع سيارات أو سلع الرشكات األخرى، 

فهل املرصف هبذا يبيع ما يملك، وما ليس عنده؟

له  يقول  مثال،  ليشرتي سيارة  البنك اإلسالمي  إىل  يأيت  العميل عندما  أن  املعلوم  ومن 
البنك اإلسالمي: أنا أبيعك، ويقصد بذلك أنا أبيعك ما ختتاره من السيارات املوجودة يف 

الرشكات التي يف السوق، ولكن من أين يأيت هبا ؟ وهل هو يبيع ما يملك ؟ 

وقد حاول بعض الفقهاء أن خيرجوا البنك اإلسالمي من هذا اإلشكال بام ييل:8 

ويوقع  بالبيع،  العميل  يعد  والبنك  بالرشاء،  اإلسالمي  البنك  العميل  يعد  أن  اأول: 
الطرفان عىل )الوعد(. ومعنى هذه الورقة املوقعة بني الطرفني بالوعد، أي: البيع مل يتم بعد، 

لكن وعدناك بالبيع بعدما نشرتي السلعة، وأنت وعدتنا بالرشاء منا.

ثانيا: جيعل البنك هذه الورقة ملزمة؟ فأنت عندما تأيت البنك اإلسالمي، وتوقع عىل 
الوعد بالرشاء، فأنت ملزم بإمتام العملية، ويقولون هي ليست ببيع، حتى ال نقع يف إشكال 

بيع ماال يملك البائع، وإنام هي وعد، واملسلم مسؤول عن وعده، ملزم بالوفاء به .

ثالثا: بعدها يعطي البنك اإلسالمي للرشكة، قيمة البضاعة نقدا، وحيوهلا إىل املشرتي 
أيضا  ويضمن  الصفقة،  عن  املشرتي  تراجع  عدم  بذلك  فيضمن  معلوم،  بربح  باألقساط 

ربحه فيها.9

السلعة،  البنك اإلسالمي برشاء  يقوم  أن ال  بطريقة أخرى: وهي  أتوا  املتحايلون  لكن 
بعقد رسمي من الرشكة التي يطلب العميل سلعة منها، ويكون العقد بمثابة احليازة، بل 
البيع، ويبيع السلعة  يكفي اإلجياب والقبول عن طريق اهلاتف، ثم يوقع مع العميل عقد 

باألقساط، ثم بعد ذلك يتم البنك اإلسالمي العملية مع الرشكة .

يفارقوا يف الصورة  به أن  أرادوا  العلمية أيضا غري رشعية، وإنام هو حتايل،  ولكن هذه 
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البنك اإلسالمي، وقد صح يف  الربوية، ومعاملة  التسهيالت  ما جتريه رشكات  فقط، بني 
احلديث أن صىل اهلل عليه وسلم )هنى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى حيوزها التجار إىل 

رحاهلم ( رواه أبو داود من حديث زيد بن ثابت. )765/3ح 3499(

وهذا يعني أن التاجر )املرصف اإلسالمي يف حالتنا هذه( جيب عليه بعد التملك أن حيوز 
السلعة إذا أراد إعادة بيعها، وحيازة كل شء بحسبه، وليس معناها بالرضورة نقل السلعة 
إىل مكان البائع يف كل األحوال، فقد تكون السلعة طائرات أو سفنا أو سيارات كثرية ال 
يمكن البائع أن ينقلها، ولكن جيب أن تكون السلعة، انتقلت إليه وصارت يف حوزته، مثل 
أن يكون ثمة أوراق رسمية هلا قوة القانون تثبت أن السلعة هي يف حوزة البنك ومسجلة 
باسمه، بحيث لو فرض أن تراجع املشرتي، فالسلعة قد دخلت يف ذمة البنك اإلسالمي 

دخوال تاما.

بيع التورق:

مثال  النقد.  عىل  للحصول  األول  بائعها  غري  آخر  إىل  ليبيعها  سلعة  رشاء  هو  التورق 
ذلك أن يشرتي سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها آلخر نقدًا ليحصل عىل ثمنها احلال لرغبته يف 
احلصول عىل النقد. فإن باعها إىل نفس بائعها األول فهي العينة املمنوعة، أما إن باعها إىل 

طرف ثالث فهي التورق.10

أما التورق املنظم فهو معاملة استخدمتها بعض املصارف اإلسالمية عىل النحو التايل:

يقوم املرصف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع سلعة )ليست من الذهب أو الفضة( من 
أسواق السلع العاملية أو غريها، عىل املستورق بثمن آجل، عىل أن يلتزم املرصفـ  إما برشط 
يف العقد أو بحكم العرف و العادة ـ بأن ينوب عنه يف بيعها عىل مشرت آخر بثمن حارض، و 

تسليم ثمنها للمستورق.11

لكن ثمة مشكلة يف بعض تطبيقاهتا باملصارف اإلسالمية، و هي من صور بيع السلع قبل 
حيازهتا، حيث جتد أحيانًا من هو بحاجة إىل نقود، يذهب ليشرتي كمية من اإلسمنت مثال 
باألقساط، ويوقع عىل الرشاء، ثم يبيعه مبارشة ملقاول بسعر أقل نقًدا، وذلك قبل احليازة، 
بل إنه ال يعرف حتى أين بضاعته، وهذا بيع منهي عنه، وهو بيع التاجر السلعة قبل حيازهتا.
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المشتقات المالية )عقود الخيارات مثااًل(

ينظر الكثري من الباحثني يف قضايا املال و االستثامر إىل املشتقات املالية كأفضل ما استطاع 
الفكر االستثامري انجازه إىل اآلن.12  و يقصد باملشتقات املـالية العقود التي ُتشتق قيمتها 
تكون  التي  األصول  و  العقد(  متثل موضوع  التي  األصول  )أي  املعنية  األصول  قيمة  من 
موضوع العقد تتنوع ما بني األسهم و السندات و السلع و العمالت األجنبية....و تسمح 
املشتّقات للمستثمر بتحقيق مكاسب أو خسائر اعتامدًا عىل أداء األصل موضوع العقد، و 

من أهم املشتقات: عقود االختيار، العقود املستقبلية، عقود املبادالت...13 

و قد أهبر التضاعف الرسيع حلجم أسواق املشتقات حتى االقتصاديني حيث ارتفعت من 
أقل من 100 تريليون دوالر سنة 1998 إىل أكثر من 330 تريليون دوالر )هناية 2005(، 
أي أهنا تضاعفت ثالث مرات يف أقل من 7 سنوات. و هذا النمو يتجاوز بمراحل نمو أي 

نوع من اأًلصول املالية األخرى.14

حتى يف الغرب، أثارت املشتقات منذ ظهورها قبل 150 عامًا تقريبًا و التزال الكثري من 
اجلدل حول مرشوعيتها، سواء من الناحية القانونية أو االقتصادية. فبحسب القانون فإن 
العقود املؤجلة التي ال يراد منها التسليم وإنام التسوية عىل فروق األسعار تعد من الرهان 

والقامر الذي ال يعرتف به القانون العام.

مضافة  قيمة  يولد  القامر ألنه ال  التعامل ال خيتلف عن  هذا  فإن  اقتصادية  ناحية   ومن 
ألنه  القامر،  من  أثرًا  أسوأ  يكون  قد  بل  اآلخر،  وخيرس  طرف  منها  يربح  مبادلة  جمرد  بل 
يتعلق بسلع وأصول مهمة ومؤثرة يف النشاط االقتصادي ويترضر من جراء تقلباهتا الكثري 
من الناس وهلذا مل يكن غريبًا أن أكثر جمموعات الضغط نشاطًا يف السابق ضد املشتقات 
كان املزارعون، إذ كانوا أكثر الفئات ترضرًا من هذه التقلبات. وقد جرت يف املايض عدة 
حماوالت يف الكونجرس األمريكي ملنع املستقبليات، خاصة عىل السلع الزراعية، أخفقت 

كلها عدا املستقبليات عىل منتجات البصل، التي ال تزال ممنوعة إىل اليوم.

وقد كان من نتيجة ذلك أن انترشت املقامرات بصورة مقننة وأصبحت املشتقات قنابل 
دعا  ما  وهذا  البورصات،  اهنيار  إىل  بل  األعامل  منشآت  اهنيار  إيل  اهنيارها  يؤدي  موقوتة 
العديد من رجال املال الغربيني إىل وصفها بأهنا: "نوع من املقامرة" و "بيت للعب للقامر" و 
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املالية قد فاق كل التوقعات".15 "تأثريها عىل تقلب أسعار األوراق 

االثنني  يوم  ألزمة  الرئيس  السبب  بأهنا  املشتقات  ألسواق  االهتام  سهام  وجهت  وقد 
املتحدة  الواليات  يف  املال  رأس  أسواق  أصابت  التي  1987م  أكتوبر   19 يف  األسود 
األمريكية، وترتب عليها انتقال عدواها إىل أسواق رأس املال يف باقي دول العامل. بل إن 
   )Baring Brothers and Company Bank(املشتقات عصفت ببنك بارنج الربيطاين
الذي كان تارخيه يمتد يف أعامق املايض إىل 233 سنة حيث بلغت خسائره من املضاربة عىل 

املشتقات ما يقرب من 1.5 مليار دوالر.16

املدافعون عن املشتقات يرون أهنا أدوات لنقل املخاطر من الوحدات املنتجة كالرشكات 
واملؤسسات التي ال ترغب يف حتمل خماطر األسعار إىل الوحدات القادرة عىل حتمل هذه 
املخاطر، وهي املؤسسات املالية وبيوت السمرسة الكبرية، وبذلك ترتفع إنتاجية الوحدات 
ط، أي  االقتصادية ومن ثم مستوى الرخاء االقتصادي. وهذه العملية هي ما يسمى التحٌوُ
أهنا تقي الرشكات واملؤسسات وجتنبها املخاطر. لكن املعارضني يقولون إن املشتقات هي 
نفسها أدوات املجازفة والرهان عىل تقلبات األسعار واالسرتباح من ذلك. وواقع األمر أن 
املجازفة هي الغالبة عىل املشتقات، حيث تبلغ نسبة العقود املستخدمة بغرض املجازفة وفق 
ط عىل  اإلحصائيات الرسمية أكثر من 97 % من إمجايل العقود، بينام تقترص أغراض التحٌوُ
ط كام أن تبادل  أقل من 3 %. فاملشتقات أدوات للمجازفة والرهان أكثر منها أدوات للتحوٌُّ
الطرفني  إذا حتقق اخلطر كسب أحد  مبادلة صفرية، ألنه  العملية تصبح  أن  يعني  املخاطر 
أدوات  أهم  املشتقات  جيعل  ما  هو  وهذا  الوضع.  انعكس  يتحقق  مل  وإن  اآلخر،  وخرس 

املجازفة والرهان عىل األسعار، ألن املقصود ليس تبادل امللكية وإنام جمرد املخاطرة.17

وال خالف بني أهل الفن أن املشتقات مبادالت صفرية، لكنهم يقولون إهنا وإن كانت 
اإلنتاجية  ترفع مستوى  إجيابية ألهنا  الكيل  املستوى  لكنها عىل  العقد  صفرية عىل مستوى 
لالقتصاد عمومًا ومن ثم ينتفع مجيع األطراف.  وهذه احلجة يمكن أن تكون صحيحة لو 
كانت املشتقات تسري جنبًا إىل جنب مع النشاط احلقيقي املنتج. لكن واقع األمر أن أسواق 
حجم  تضاعف  املاضية  السنوات  يف  احلقيقي.  النشاط  عن  بعيد  اجتاه  يف  تسري  املشتقات 
وهو  دوالر،  تريليون   330 اآلن  حجمها  جتاوز  بحيث  مرات،  ثالث  من  أكثر  املشتقات 
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نمو غري مشهود يف أي قطاع من قطاعات االقتصاد األخرى. والسبب هو أن املشتقات ال 
ترتبط تعاقديًا بالنشاط احلقيقي، بل تقترص عىل تبادل املخاطر. وحيث إن تداول املخاطر ال 
خيضع لضوابط النشاط احلقيقي املولد للثروة، فيصبح نمو املشتقات أسهل بكثري من نمو 
االقتصاد احلقيقي، وهذا هو احلاصل بالضبط. ويرتتب عىل ذلك تدفق رؤوس األموال إىل 
املجازفات غري املنتجة عىل حساب االقتصاد احلقيقي املنتج، مما يعرض االقتصاد للخسارة 
ابتداء، ومرة عند اهنيار السوق  مرتني: مرة بحجب رؤوس األموال عن النشاط احلقيقي 

وانفجار فقاعة املجازفات غري املسؤولة وضياع الثروة تبعًا لذلك.

ومع التضخم اهلائل حلجم سوق املشتقات فإن أي اهنيار سيكون هتديدًا مبارشًا لالقتصاد 
بأكمله، وهذا ما جيعل احلكومات والبنوك املركزية تتدخل ملنع وقوع هذه االهنيارات، كام 
املالية.  املجازفة  مؤسسات  من  وغريه   )LTCM(كابيتال تريم  لونج  صندوق  يف  حصل 
والتدخل احلكومي مصدر أسايس لربحية املجازفني، كام أكد ذلك جوزيف ستيجلتز احلائز 
عىل جائزة نوبل يف االقتصاد، وإال فإن سوق املشتقات إمجااًل سوق صفرية كام سبق. ولكن 
تدخل اجلهات الرسمية يعني أن الذي يدفع الثمن الفعيل هلذه املجازفات هو مجهور األفراد 
املجازفني  يتحمل خماطر  النهاية صار  فاجلمهور يف  االقتصاد.  الذين هم عامد  والرشكات 
حلامية  وسيلة  املشتقات  تكون  أن  من  فبداًل  احلقيقي.  النشاط  خماطر  بأضعاف  تفوق  التي 
اجلمهور من املخاطر صارت وسيلة لتحميله خماطر تفوق بأضعاف ما كان يسعى لتجنبه 

من خالهلا.

و قد أصدر جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره السابع بجدة يف 
اململكة العربية السعودية من 7-12 ذي القعدة  1412 املوافق 9 – 14 أيار )مايو( 1992م، 
القرار رقم: 63 )7/1( بشأن األسواق املالية بشكل عام بام فيها عقود االختيارات، و قد 

جاء يف القرار ما ييل:

االلتزام  االعتياض عن  االختيارات  بعقود  املقصود  إن   اأ- �صورة عقود الختيارات: 
ببيع شء حمدد موصوف أو رشائه بسعر حمدد خالل فرتة زمنية معينة أويف وقت معني إما 

مبارشة أو من خالل هيئة ضامنة حلقوق الطرفني.

 ب- حكمها ال�صرعي: إن عقود االختيارات – كام جتري اليوم يف األسواق املالية العاملية 
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– هي عقود مستحدثة ال تنضوي حتت أي عقد من العقود الرشعية املسامة.

وبام أن املعقود عليه ليس مااًل وال منفعة وال حقًا ماليًا جيوز االعتياض عنه فإنه عقد غري 
جائز رشعًا. وبام أن هذه العقود ال جتوز ابتداًء فال جيوز تداوله.18

و من الوا�صح اأن �صبب حترمي عقود اخليارات هو اأنه ينتفي فيها امللك والقدرة على 
الت�صليم ويسوى الفرق ربحا أو خسارة أو يتم نقل املراكز ببيع ما اشرتى أو رشاء ما يبيع 
كل ذلك دون قبض، فهذه العقود من قبيل بيع اإلنسان ما ليس عنده، وبيع ما مل يقبض، 
وبيع الكالئ بالكالئ. أما كوهنا من قبيل بيع اإلنسان ما ليس عنده فهو ظاهر من أهنا تتبادل 
فيها غالبا التزامات وليس سلع. وكوهنا من بيع ما مل يقبض فهو ظاهر من كوهنا تتم عادة 
عىل ما ال يملك، كام أهنا يف حقيقتها ال هتدف عادة إىل تسلم سلعة، حيث إن كل هدفها هو 
حتقيق أقىص ربح ممكن ألحد أطرافها من جراء الفروق يف األسعار. وكوهنا من قبيل بيع 
الكالئ بالكالئ، فهو ظاهر من كوهنا ال يسلم فيها سلعة وال يدفع فيها ثمن إال نسيئة فكال 

طريف املعاوضة نسيئة. 

البيع على المكشوف:

البيع عىل املكشوف هو أن يبيع أسهام بسعر حمدد مستقبال وهو ال يملكها، وإنام يتلقى 
التسليم، اقرتض  التسليم، فإذا جاء موعد  بإقراضه األسهم يف موعد  وعدًا من السمسار 
السمسار  أودعه  ـ وربام  لقرض األسهم  بالثمن ضامنا  السمسار  وباعها واحتفظ  األسهم 
البائع  ذلك  اشرتى  أسعارها،  انخفضت  فإذا  ـ   العميل  موافقة  عىل  بناء  ملصلحته  بفائدة 
األسهم من السوق، وأعادها إىل السمسار، وقبض الفرق بني سعر الرشاء وسعر البيع. أما 

إذا ارتفعت هذه األسعار فسوف خيرس بمقدار ذلك االرتفاع.

    ولتو�صيح البيع باملك�صوف نتناول املثال التايل: 

دوالر،   15 اآلن  سعره  الذي  ما،  رشكة  أسهم  أن  يظن  املستثمرين  أحد  أن  نفرض 
مثال  سهم   100 املكشوف  عىل  يبيع  أن  فيمكنه  القادمة،  الزمنية  الفرتة  خالل  سينخفض 
بسعر 15 دوالرا للسهم الواحد يف موعد معني، فيكون املجموع 1500 دوالر، ثم إذا حل 
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فإذا كانت  املوعد،  السمسار وسلمها للمشرتي يف ذلك  املوعد اقرتض تلك األسهم من 
توقعاته دقيقة وانخفض السعر إىل 12 دوالرا، يكون املجموع 1200 دوالر، فإنه يشرتي 
أسهم تلك الرشكة بالسعر املنخفض من السوق، ويعيدها إىل السمسار الذي اقرتضها منه، 

فيكون قد حقق ربحا مقداره 300 دوالر.19

    وقد أفتى جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بجدة بأن هذا البيع ال 
جيوز، حيث اختذ قرارا يف دورته السابعة يف عام 1412هـ جاء فيه: "ال جيوز أيضا بيع سهم 
ال يملكه البائع، وإنام يتلقى وعدا من السمسار بإقراضه السهم يف موعد التسليم ؛ ألنه من 
بيع ما ال يملك البائع، ويقوى املنع، إذا اشرتط إقباض الثمن للسمسار لينتفع به بإيداعه 

بفائدة للحصول عىل مقابل اإلقراض".20
مثال اأزمة �صوق املناخ بالكويت12

رئيسية  استثامرية  قناة  1975م   -  1961 الفرتة  خالل  الكويتية  األسهم  سوق  كان 
لعائدات النفط الكويتي. كانت طبيعة التسوية املالية تتم، يف معظمها، عن طريق شيكات 
املستقبلية.  البيوع  لعقود  رسمية  غري  سوق  نشأة  إىل  الحقا  أدت  للتداول  وقابلة  مؤجلة 
ومدعومة  الدفرتية،  بقيمتها  مقارنة  مربرة  غري  قياسية  أرقام  تسجيل  إىل  األسهم  اجتهت 

بتدفق مستمر للسيولة، وحمدودية كمية األسهم املتداولة.
كان ل بد لعملية الت�صحيح اأن تاأخذ مكانها لتن�صيط ال�صوق على املدى الطويل.

بزيادة  العملية يف عام 1976م إىل هبوط أسعار األسهم بشكل تدرجيي مدعومة  أدت 
العرض بشكل كبري مقابل الطلب يف سوق عقود البيوع املستقبلية. أهنار السوق يف 1976م 
احلكومة  تدعم  مل  الكويتية.حيث  احلكومة  تدخل  بسبب  كبرية  غري  اقتصادية  آثارا  خملفا 
أيضا  ولكن  فحسب،  املتعثرة  الرشكات  أسهم  لرشاء  مليار  نصف  قرابة  برصف  السوق 
اختذت عددا من التدابري الرسيعة لضامن عدم حدوث مثل هذه األزمة. منها إصدار القرار 
املالية  األوراق  يف  التعامل  تنظيم  عىل  نص  والذي  1976م  وتاريخ   )61( رقم  الوزاري 

اخلاصة بالرشكات املسامهة الكويتية وتشكيل أول جلنة لألوراق املالية.
و من الواضح أن أول أزمة كانت نتيجة عن اإلخالل برشط بيع األصول قبل متلكها كان 

حتى قبل األزمة الشهرية، لكن تدخل الدولة كبت األزمة
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ورغم مسامهة التدابري السابقة يف إعادة بناء السوق، إال أهنا مل ختل من السلبيات. حيث 
أدت إىل حدوث عجز يف كمية األسهم املتداولة نتيجة احتفاظ احلكومة بأسهم الرشكات 
املتعثرة، واستمرار قرارها بمنع تأسيس رشكات مسامهة خالل الفرتة 1976 إىل 1981م.

مع بداية الثامنينيات امليالدية، وقيام احلكومة الكويتية بتخفيض سعر الفائدة عىل الدينار 
الكويتي، والسامح بإنشاء رشكات مسامهة متهيدا لطرحها بشكل تدرجيي يف سوق األسهم، 
نشأت طفرة اقتصادية جديدة عمت معظم جوانب احلياة االقتصادية واالجتامعية. استقطب 

كل من السوق الرئييس وسوق املناخ جزءا ليس بالقليل من السيولة النقدية املتدفقة.
آلية عمله وطبيعة  اختلفت  وبالتايل  املالية.  السلطات  لرقابة  املناخ خيضع  مل يكن سوق 
رشكاته املتداولة عن تلك املدرجة يف السوق الرئييس. كان هناك قرابة تسعة صناع لسوق 
املضاربة فحسب، وإنام  لتنسيق عمليات  ليس  بينهم  فيام  املتبادلة  الثقة  اعتمدوا عىل  املناخ 

أيضا الستقطاب رساميل آالف من صغار املستثمرين إىل سوق املناخ.
وقابلة  مؤجلة  مرصفية  شيكات  طريق  عن  معظمها،  يف  تتم،  واملقاصة  التسوية  كانت 
للتداول. وهنا نشطت من جديد وبشكل غري رسمي، سوق عقود البيوع املستقبلية ذات 

املخاطرة العالية. ساعدت هذه العقود عىل إعادة تدوير الرساميل يف سوق املناخ.
خليجية  رشكة  نحو 54  كانت  خاصة.  بميزة  املناخ  سوق  يف  املتداولة  الرشكات  متيزت 
هو  يتيم  لغرض  1980م  إىل   1979 من  الفرتة  خالل  تأسست  ومهية  رشكات  معظمها 

االستثامر يف أسهم بعضها. حتى أن عددا كبريا منها مل تكن هلا منتجات أو عمالء حقيقيون.
شجعت مجيع هذه العوامل عددا كبريا من صغار املستثمرين إىل حتويل رساميلهم من 
السوق الرئييس إىل سوق املناخ، رغبة يف الربح الرسيع، ومدعومة بالشعور بأن احلكومة 

الكويتية سوف تدعمهم، كام دعمت أقراهنم عندما اهنار السوق الرئييس يف عام 1976م.
أدى التدفق الرسيع للرساميل إىل تضخم القيمة السوقية إىل أكثر من ستة أضعاف قيمتها 
الدفرتية. ففي عام 1981م عىل سبيل املثال، ارتفعت أسعار األسهم إىل ما معدله 63 %، 
واحتلت القيمة السوقية اإلمجالية لكال السوقني املركز الثالث بني أسواق املال العاملية بعد 

سوقي نيويورك وطوكيو.

ارتفعت  التضخم. حيث  هذا  بمعزل عن  الكويتية  للمصارف  االئتامين  الوضع  يكن  مل 
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بمشاركة  األول من عام 1982م، مدعومة  الربع  إىل 17 % خالل  املرصيف  االئتامن  نسبة 
املصارف للمستثمرين يف تنشيط سوق عقود البيوع املستقبلية غري الرسمي لتمويل صفقات 

جديدة.
الثاين من عام 1982م وبالتحديد يف منتصف شهر مايو عندما  الربع  املأساة يف  بدأت 
تزامن موعد استحقاق الدفعة األوىل من عقود البيوع املستقبلية مع حركة تصحيح كبرية 
التدرجيي  بالنزول  األسهم  أسعار  بدأت  عندها  املستحقة.  العقود  قيمة  يف  عجز  إىل  أدت 
بنسبة  املؤرش  نزل  عندما  نفسه  العام  من  )أغسطس(  آب  شهر  منتصف  حتى  واستمرت 

30%، وانخفضت حركة التداول بنسبة 60 %.
أصيب سوق عقود البيوع املستقبلية غري الرسمي بحالة من الكساد التام برتاكم نحو 29 
أمريكي،  للدفع، وبقيمة إمجالية تقدر بنحو 94 مليار دوالر  قابل  ألف شيك مؤجل غري 
ومسحوبة ألمر نحو ستة آالف مستثمر. كانت هذه املستويات كفيلة باهنيار السوق وذهابه 

إىل غري رجعة، حمدثا أزمة سيولة نقدية يف املصارف التجارية، وهزة يف االقتصاد الكويتي.
و كام أرشنا فيام سبق، فإن مصدر ربحية املضاربني و غريهم هو التدخالت احلكومية، إذ 
بدأت احلكومة بتنفيذ خطة طوارئ ملعاجلة الوضع، شمل ذلك تعويضات للمترضرين و 

جمموعة من اإلجراءات و كذا اإلصالحات املالية و االقتصادية.22
الدرو�س امل�صتفادة من اأزمة �صوق املناخ بالكويت:

يتضح  أن أزمة سوق املناخ، إنام حدثت بسبب خمالفة رشط التعامل باألصول بالبيع دون 
متلك، فقد كانت تباع كام أرشنا أرشنا أسهم رشكات -ومهية أو حتى حقيقية- باألجل، 
طامعا من يشرتيا أن يعيد بيعها وحيصل عىل األرباح، ريثام حيني األجل فيقدر عىل تسديد 
الدين الذي عليه، ولكن الذي حدث أن السوق الومهي اهنار وبقيت الديون عىل أصحاهبا، 
استمرت  التي  و  أمريكي(  مليار دوالر  األزمة )حوايل 90  تكلفة  الدولة معظم  وحتملت 

آثارها لعدة سنوات.
و ما قيل عن أزمة السوق الكويتية يقال عن كثري من األزمات املالية التي حدثت و التي 
ستحدث مستقبال بسبب عدم االلتزام بقاعدة متلك األصول حمل التعاقد قبل التعامل هبا، 

و التي ال تفي بحوث مستقلة هبا.

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  102



نتائج البحث والتو�سيات 
لقد اتضح لنا بام ال يدع لنا جماال للشك أن األخذ بحديث النهي عن بيع ما ليس عندك 
سيوفر ألسواق املال العاملية استقرارا ال يمكن حتقيقه من خالل كل القوانني و التنظيامت و 

التعليامت التي يتم إصدارها...وهي يف النهاية ترجع إىل قاعدة النهي عن الغرر...

يتضح لنا أحد أوجه اإلعجاز و التي تبدو من األهم يف النهي عن بيع ما ليس عندك، ما 
ذكرناه سابقا حول ما أورده الفقهاء عن معنى )ما ليس عندك(، و التي وصلنا إىل أهنا تعني 
ما ليس يف ملكك أو ما ليس يف ملكك و ال حتت مقدرتك. إذا توضح لنا ذلك، فسنصل إىل 

أن عدم التملك )يف كلتا احلالتني( جيعل البيع منهيا عنه بنص احلديث

و نود هنا أن نستذكر فقط احلديث التايل: )الضامن باخلراج( ]حديث صحيح. أخرجه 
الشافعي، وأمحد، وأبو داود،  والرتمذي،  والنسائي وابن ماجه وابن حبان [

قال الفقهاء: معناه ما خرج من اليشء: من غلة،ومنفعة، وعني، فهو للمشرتي عوض 
ما كان عليه من ضامن امللك, فإنه لو تلف املبيع كان من ضامنه, فالغلة له، ليكون الغنم يف 

مقابلة الغرم.

اإن قاعدة النهي عن بيع ما مل ميلك، توؤدي اإلى:

•  متنع الف�صل ما بني ملكية الأ�صل و املخاطر التابعة له	

فكام أن الفائدة )يف الفكر االقتصادي التقليدي( أدت إىل فصل الزمن عن امللكية، يؤدي 
التعامل باألصول من دون متلك إىل الفصل بني املخاطر و امللكية. إذن فقاعدة النهي عن 
بيع ما مل يملك متنع الفصل ما بني ملكية األصل و املخاطر التابعة له )خماطر امللكية الالزمة 

لتحقيق الربح و نمو الثروة(

و لعل احلكمة من ذلك أن الفصل بني اخلطر و امللكية يؤدي إىل جعل املخاطر "سلعة" 
مستقلة، و هذا يؤدي إىل أن تصبح إدارة املخاطر تسري يف اجتاه مغاير ملسار توليد الثروة، و 

تزامحها من ثم عىل املوارد املتاحة.
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يضاف إىل ذلك أن حتويل املخاطر إىل سلعة متداولة هبدف الربح يؤدي وفقا آللية السوق 
إىل تفاقمها و ليس انحسارها، كام يؤدي إىل سوء توزيعها بسبب مشكالت تفاوت املعلومات 
و االنتقاء العكيس. النتيجة النهائية هي ارتفاع املخاطر و تزايد التقلبات االقتصادية، و من 

ثم تراجع نمو الثروة.

و نود أن نذكر ها هنا بام قاله شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل حول هذه النقطة:

يقول رمحه اهلل: "اخلطر خطران: خطر التجارة، وهو أن يشرتي السلعة بقصد أن يبيعها 
بربح، ويتوكل عىل اهلل يف ذلك، فهذا البد منه للتجار )...(. فالتجارة ال تكون إال كذلك.  
واخلطر الثاين: امليرس الذي يتضمن أكل مال الناس بالباطل، فهذا الذي حرمه اهلل ورسوله".

]تفسري آيات أشكلت 700/2[

• إىل 	 يدفع  التعامل يف األصول من دون متلكها  أن  املال(  الواقع )من أسواق  أثبت 
أن تستخدم نفس األصول بعينها لتوليد ما ال حيىص من الديون، فالعميل بمجرد 
)الذي  غريه  يشرتيا  لكي  متلكها  إىل  احلاجة  دون  نقدًا  بيعها  يمكنه  سلعة  رشائه 
لن حيتاج بدوره لتمكلها كذلك( ثم يبيعها نقدًا، وهكذا، حتى يتولد من السلعة 
الواحدة جبال شاهقة من الديون... أما لو متلك املشرتي السلعة )و أصبح ضامهنا 

عليه أي خماطر التملك( قبل أن يبيعها فإن ذلك يصبح متعذرًا.

عن  املخاطر  فصل  عدم  برضورة  تقر  التي  التمويل  نظرية  إىل  نرجع  جيعلنا  سبق  ما  إن 
تصبح  أن  إىل  يؤدي  بينهام  الفصل  أن  و  مرتبطان،  خماطرها  و  األصول  عائد  أن  و  امللكية 
املخاطرة يف ذاهتا سلعة هلا أسواقها و هلا مشرتون و بائعون )لكنها سلعة ضارة و ليست من 
الطيبات(...و هو ما يؤدي يف النهاية إىل تعاظمها و تكون النتيجة احلتمية هي انفجار فقاعة 

املخاطر التي يدفع ثمنها يف النهاية األفراد و الدولة

يمكننا من خالل الشكل املوايل توضيح طبيعة العالقة بني امللكية و املخاطرة، و نتائج 
الفصل بينهام:
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ال�صكل)1(: اخلطر يف املبادلت23

غري تابع للملكية
)مبادلة �صفرية(

اخلطر يف املبادلت املالية

تابع للملكية
)مبادلة غري �صفرية(

قمار

�حتمال �لإنتفاع �أقل
من �إحتمال �خل�سارة

�حتمال �لإنتفاع �أكرب
من �إحتمال �خل�سارة

غرر فاح�ش
)جمازفة( غرر ي�سري

ط يف التمويل الإ�سالمي«، �ص104. امل�سدر: �سامي اإبراهيم ال�سويلم، »التحوُّ

بقي لنا يف األخري فقط أن نشري إىل أن بعض اجلوانب التي ما تزال بحاجة إىل املزيد من 
البحث يف جمال االقتصاد اإلسالمي، نذكر منها عىل سبيل املثال ال احلرص:

تأصيل نظرية الغرر يف االقتصاد اإلسالمي

عرص  يف  خاصة  الغرر،  نظرية  ظل  يف  اإلسالمي  االقتصاد  يف  املخاطرة  نظرية  تأصيل 
أصبحت فيها املخاطر صفة مالزمة للنشاط االقتصادي

العقيدة  من  االنطالق  هو  اإلسالمي،  االقتصاد  خصائص  أهم  أن  إىل  ختاما  ونشري 
ارتباط  يدل عىل  ينجح، ومما  مل  اخلاصية  منه هذه  نزعت  ولو  )و مها مرتادفان(  اإليامن  أو 
َقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمْن  االقتصاد باإليامن : قوله تعاىل : )َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َواتَّ
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ُبوا َفَأَخْذَناُهْم باَِم َكاُنوا  اَمِء َواأَلْرِض َوَلِكْن َكذَّ اَمِء َواأَلْرِض َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمْن السَّ السَّ
َيْكِسُبوَن(.]األعراف: 96[

االقتصاد  يف  االزدهار  أسباب  أهم  والتقوى  اإليامن  أن  بيان  الكريمة،  اآلية  هذه  ففي 
اإلسالمي، ومها سبب للربكات والرفاه. فاهلل تعاىل يقول يف هذه اآلية، إذا أردتم اقتصادا 

سليام، حيقق الرفاهية، فعليكم بتقوى اهلل عز وجل واإليامن.24 

كام يدل عىل ذلك قوله صىل اهلل عليه وسلم : ) ال يزيد يف العمر إال الرب وال يرد القدر إال 
الدعاء وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ( رواه ابن ماجه ) ح 4022 بإسناد حسن(، 

ويف هذا تأكيد للعالقة بني اإليامن واالقتصاد اإلسالمي.

ومما يؤكد كذلك تأثري تقوى اهلل تعاىل يف االقتصاد، قوله صىل اهلل عليه وسلم :) من باع 
دارا، ثم مل جيعل ثمنها يف مثلها، مل يبارك له فيها ( رواه الضياء املقديس والطياليس والبيهقي 

عن حذيفة ريض اهلل عنه )حسن (

هلذا وجب علينا االلتزام يف كل معامالتنا )سواء عىل املستوى الكيل أو اجلزئي( بالضوابط 
الرشعية، فهي كفيلة أن حتقق للعامل الرفاهية بعيدا عن كل األخطار التي يمكن أن هتددها.

واملنصف من اغتفر قليل خطأ املرء أمام كثري صوابه
و صىل اهلل و سلم عىل نبينا حممد و عىل آله و صحبه و سلم

و آخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني

عبد الكريم أمحد قندوز اجلزائري
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العقود والرشوط اإلباحة إال ما دل الدليل عىل حرمته. ومن السنة عىل األحاديث يف البيع وهي يف نفس املعنى. 

أما القياس فألن البيع توافرت فيه أركانه ورشوطه وخال من املفسدات كالغرر واجلهالة والربا ونحو ذلك.

وقد ذهب شيخ اإلسالم ابن تيمية وكذا تلميذه ابن القيم إىل عدم جواز التورق مع أن املشهور عند احلنابلة 
بيع  النهي عن  املضطر وقد ورد  بيع  انه من  األول  لقوله هذا مستندين  اهلل  تيمية رمحه  ابن  اجلواز. وقد ذكر 
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و نشري هنا إىل هذا حكم التورق املعروف، أما يف مثالنا فإنه يتعلق بالتورق املنظم و هو معاملة مالية نجريا 
الذهب  )ليست من  بيع سلعة  ترتيب  فيه  يتم  نمطي  بعمل  يقوم املرصف  املصارف اإلسالمية، حيث  بعض 
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أو الفضة( من أسواق السلع العاملية أو غريها، عىل املستورق بثمن آجل، عىل أن يلتزم املرصف ـ إما برشط 
ثمنها  تسليم  و  حارض،  بثمن  آخر  مشرت  عىل  بيعها  يف  عنه  ينوب  بأن  ـ  العادة  و  العرف  بحكم  أو  العقد  يف 

للمستورق.

11  أنظر: د. عبد الوهاب إبراهيم أبو سليامن، "فقه املعامالت احلديثة"، رشكة الراجحي املرصفية )املجموعة 
الرشعية(، دار ابن اجلوزي، مكة املكرمة، اململكة العربية السعودية، الطبعة األوىل، 1426هـ، ص610.

املكرمة،  مكة   ،17 الدورة  اإلسالمي(،  العامل  )رابطة  اإلسالمي  الفقهي  املجمع  ملجلس  الثاين  القرار  كذا  و 
19-1424/10/23هـ حول موضوع "التورق كام جتريه بعض املصارف يف الوقت احلارض”.

12  أسعد رياض، "اهلندسة املالية"، األكاديمية العربية للعلوم املالية و املرصفية، عامن، األردن، 2001، ص72.

13  د. عبد العال محاد، "املشتقـات املـالية: املفاهيم-إدارة املخاطر- املحاسبة"، الدار اجلامعية، اإلسكندرية، 
مرص، 2001، ص5.

ط يف التمويل اإلسالمي"، مرجع سابق، ص31 14    سامي بن إبراهيم السويلم، "التحوُّ

اإلسكندرية، 2003م، ج2،  املعارف،  منشأة  املخاطر"،  إدارة  احلديث يف  "الفكر  إبراهيم هندي،  منري    15
ص25-24.

16  أرشف دوابة، "نحو سوق مالية إسالمية"، سلسلة تبسيط الفكر اإلسالمي يف جمال التمويل واالستثامر، 
2006، ص28-27.

االقتصادية  صحيفة  مرتني"،  للخسارة  االقتصاد  تعرض  املالية  "املشتقات  السويلم،  إبراهيم  د.سامي    17
االلكرتونية، األحد04 ذو احلجة 1427 هـ املوافق 2006/12/24 م، العدد 4822.

18  قرارات و توصيات جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، جدة، اململكة 
العربية السعودية، ص138.

19  ألمحد اخلليل، "األسهم والسندات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي"، دار ابن اجلوزي، الدمام . ص 223ـ 224، 

السعودية من  العربية  اململكة  السابع بجدة يف  املنعقد يف دورة مؤمتره  الدويل  الفقه اإلسالمي  20 جملس جممع 
7-12 ذي القعدة  1412 املوافق 9 – 14 أيار )مايو( 1992م، القرار رقم: 63 )7/1( بشأن األسواق املالية.

21  يقصد بـ"أزمة املناخ" األزمة التي أصابت سوق األوراق املالية الكويتية و التي جتلت يف شيكات آجلة 
حلوايل 5500 شخص ورشكة بعدد 29 ألف شيك، وبقيمة 27 مليار دينار )حوايل 88 مليار دوالر(.

بيتا  وأسست  املؤجلة،  الشيكات  مجيع  تسجيل  وأوجبت  املناخ،  سوق  يف  التداول  احلكومة  أوقفت    22
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للمقاصة. كام أعادت تنظيم السوق كهيئة مستقلة ليشمل سوقا رئيسيا، وثانويًا، وعقود البيوع املستقبلية، إىل 
آخره من اإلصالحات املالية واالقتصادية.

تعوييض  برشاء  قامت  وقد تدخلت احلكومة عرب "مؤسسة تسوية معامالت األسهم التي متت باألجل" التي 
أسهم  ورشاء  الصغار  تعويض  بني  ما  موزعة  دينار  مليون   2000 قيمته  بام  املترضرين،  بعض  من  لألسهم 
الصعبة"  االئتامنية  التسهيالت  تسوية  "برنامج  عرب  ثم  للمترضرين.  وقروض  هلا  أدنى  سعر  عىل  للمحافظة 
لتسوية الديون املرتتبة للجهاز املرصيف عىل العمالء. ويف هناية 1989، رؤى تسوية مديونيات العمالء الصغار 
العمالء  مديونيات  إمجايل  من  فقط   % نسبة 205  مديونياهتم  يشكل حجم  والذين  دينار(  ألف  )لغاية 250 

اخلاضعني للربنامج.

اإلسالمي  املعهد   ،)10( مناسبات  رقة  و  اإلسالمي"،  التمويل  يف  ط  "التحوُّ السويلم،  إبراهيم  سامي    23
للبحوث و التدريب، البنك اإلسالمي للتنمية، جانفي 2007، ص 104.

24  حامد بن عبد اهلل العيل، "تيسري بعض أحكام البيوع واملعامالت املالية املعارصة"، الطبعة األوىل، 2005.
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من وجوه الإعجاز الت�سريعي في 
القراآن وال�سنة تظافر اأوجه الإلزام

بقلم: د. �صالح ع�صكر

اأ�صتاذ التف�صري وعلوم القراآن بكلية العلوم الإ�صلمية

جامعة باتنة/اجلزائر
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واألموال  األنفس  عىل  العدوان  انتشار  بسبب  اخلطر  ناقوس  تدق  اليوم  املجتمعات  إن 
األنظمة  بنفسه عن عجز  ينطق  مما  الناس،  بسطاء  اآلمنني من  ترويع  وانتشار  واألعراض 

القانونية عن احلد من اإلجرام الذي أصبح ظاهرة متنامية يوما بعد يوم. 

وليس األمر مقصورا عىل املجتمعات والدول الفقرية والضعيفة، بل للمدنيات والدول 
الكربى منها نصيب وافر. جاء يف موقع

 "CRIME IN AMERICA":

•	 159,000,000 MILLION CRIMES COMMITTED AGAINST AMERICANS IN    
THE 13-YEAR PERIOD ENDING 2002.  486,000 WERE MURDERS (USJD)

•	 OVER 570,000 INMATES RELEASED INTO SOCIETY ANNUALLY.  MANY 
ARE TOTALLY MISPLACED. (USJD(

•	 DWI›S HAVE KILLED MORE PEOPLE THAN IN ALL OUR WARS COMBINED.  
THE REVOLVING DOOR CRIMINAL JUSTICE SYSTEM HAS RELEASED 
DWI›S WITH AS MANY AS 40 PRIOR ARRESTS. (NEW MEXICO) 

•	 SWIFT AND SURE PUNISHMENT IS MISSING IN THE CRIMINAL JUSTICE  
SYSTEM IN AMERICA.

•	 DURING THE PERIOD FROM 9/11 TO YEAR-END 2006 APPROXIMATELY 8000 

AMERICANS WERE KILLED IN OFFSHORE TERRORISM INCLUDING9/11.

•	 DURING THE PERIOD FROM 9/11 TO YEAR-END 2006 THERE WERE 
80,000 MURDERS IN AMERICA-MANY MORE BRUTAL & HEINOUS 
THAN IN  IRAQ.

•	  DURING THE PERIOD FROM 9/11 TO YEAR-END 2006 THE COST OF  
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OFFSHORE TERRORISM WAS APPROXIMATELY $1 TRILLION.  DURING 
THE  SAME PERIOD DIRECT AND INDIRECT COST OF "HOMEGROWN 
TERRORISM" OR CRIME IN AMERICA WAS APPROXIMATELY $3.5 
TRILLION.

•	 HOMEGROWN TERRORISM (CRIME) IN AMERICA DIRECT AND 

INDIRECT  COST NOW EXCEEDS $675 BILLION ANNUALLY..."(1).

وترجمة ذلك:

• يف 	 املنتهية  سنة   13 خالل  األمريكيني  ضد  وقعت  جريمة   159.000.000  
2002، منها 486.000 جريمة قتل.

•  أكثر من 570.000 من خرجيي السجون يطلقون يف املجتمع كل عام، جزء منهم 	
يف أماكن غري سليمة.

• تعرض 	 الذي  العدد  من  أكرب  الناس  من  عدد  بقتل  قامت  سكر  حالة  يف  القيادة   
العدالة اجلنائية قام بإطالق  الباب املستدير لنظام  للقتل يف مجيع حروبنا جمتمعة. 

رساح سائق يف حالة سكر يف كل أربعني توقيف مسبق.

•  الرسعة والعقاب املؤكد مفقود يف النظام القضائي اجلنائي يف أمريكا.	

• قتلوا 	 تقريبا   أمريكي   8000 نحو   2006 هناية  إىل   09/11 بني  ما  املدة  خالل 
بسبب اإلرهاب اخلارجي بام يف ذلك 09/11.

• قتل 	 إىل هناية 2006 كان هناك نحو 8000 جريمة  ما بني 09/11  املدة  خالل 
تقريبا يف أمريكا، والعديد منها أكثر عنفا وأكثر حقدا مما يف العراق.

• خالل املدة ما بني 09/11 إىل هناية 2006 كانت تكاليف اإلرهاب اخلارجي نحو 	

(1) CRIME IN AMERICA-  WEB SITE BY UNITED CITIZENS FOR LEGAL REFORM



من 1 ترليون دوالر أمريكي تقريبا، وخالل الفرتة نفسها كانت التكاليف املبارشة 
وغري املبارشة لـ "اإلرهاب الداخيل" أو اجلرائم يف أمريكا نحو من 3.5 ترليون 

دوالر تقريبا.

• اآلن 	 أصبحت  )اجلرائم(  الداخيل  لإلرهاب  املبارشة  وغري  املبارشة  التكاليف   
تتجاوز 675 بليون دوالر سنويا ... ".

هذه البيانات املسجلة يف دولة يفرتض أهنا تقود ركب املدنية اليوم، يكشف أن الترشيعات 
والقوانني –إذا مل تصاحبها أسباب تلزم الناس بالعمل هبا- تظل حربا عىل ورق، وال يكون 
هلا معنى حقيقي. وانطالقا من ذلك، حتاول هذه الدراسة أن توازن بني أسباب اإللزام يف 
الترشيع اإلسالمي الذي جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية والقوانني الوضعية، لتكشف 

النظام القانوين املعجز والفريد الذي جاء به اإلسالم.

فكرة اإللزام في التشريع اإلسالمي والقوانين الوضعية:

إن املتصفح لكتب القانون جيد أن أصحاهبا يثبتون هلا خاصة تفرقها –عىل حد قوهلم- 
يف  اخلاصة  هذه  وتتمثل  واملجامالت،  اآلداب  وقواعد  واألخالقية  الدينية  القواعد  عن 
احلق  "نظريتا  كتاب  يف  مثال  جاء  جزاء.  عنه  يرتتب  إلزام  من  القانونية  القواعد  حتمله  ما 
والقانون":"وإلزام القاعدة القانونية هي اخلصيصة التي متيزها عن قواعد األخالق والدين. 
دائام ملزمة لألشخاص، وتربز خاصة اإللزام يف  القانونية تكون  القواعد  بأن  نقول  وهلذا 

اجلزاء الذي يوقع عىل من خيالف تلك القاعدة القانونية")1(.

وجاء يف موضع آخر:" واملقصود باجلزاء هو رد الفعل أو العقاب أو اإلجبار عىل االلتزام 
واالحرتام عن طريق استعامل القوة العامة املتمثلة يف وظيفة السلطة العامة للدولة فيقوم 

بالتنفيذ رجال الدرك والرشطة عند اللزوم ")2(.

اجلامعية،  املطبوعات  ديوان  اجلزائرية،  القوانني  وتطبيقاهتا يف  واحلق  القانون  نظريتا  منصور،  إبراهيم  إسحاق  د.   )1(
اجلزائر ص34.

)2( املرجع نفسه ص33

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  114



وسائر  واحلديث  والتفسري  الفقه  علوم  يف  واملختصون  الدارسون  يرى  املقابل  يف 
قواعد  إن  بل  القانون،  عىل  مقصورة  غري  اإللزام-  –أي  اخلاصة  هذه  أن  الرشيعة  علوم 
–أو  اإللزامات  العقايب ضمن جمموعة من  اجلزائي  اإللزام  تدرج هذا  الترشيع اإلسالمي 
للقانون  األكمل  النموذج  اإلسالمية  الترشيعية  القاعدة  جيعل  مما  االلتزامات-األخرى 

املصلح للمجتمعات واحلافظ للدماء واألنفس واألموال واألعراض.

بينام يرد آخرون بأن الدين مسألة عالقة روحية شخصية بني اإلنسان وربه واجلزاء الذي 
حيمله جزاء أخروي، وأنه يفقد صبغة "الروحية والطهارة" إذا أخرج من هذا اإلطار....

الإ�صلمية  الت�صريعية  الن�صو�س  حتمل  وهل  الطرحني؟  من  كل  �صحة  مدى  فما 
حقيقة اإعجاز ت�صريعي ل ميكن اأن مياثل اأو ي�صاهى؟

اأول: طبيعة الإلزام يف القانون الو�صعي:

تقدم أن اإللزام يف القانون الوضعي يكون بإيقاع اجلزاء املتمثل يف "رد الفعل أو العقاب 
اجلزاءات  العامة"، وتصنف  القوة  استعامل  االلتزام واالحرتام عن طريق  اإلجبار عىل  أو 

إىل)1(:

جزاءات جنائية وهي العقوبات وتدابري األمن.. ١

جزاءات مدنية متمثلة يف إبطال الترصف.. ٢

جزاءات إدارية ممثلة يف إلغاء القرارات اإلدارية.. ٣

ثانيا: طبيعة الإلزام يف الن�صو�س والت�صريعات الإ�صلمية:

العبادة  وبني  والرشيعة،  العقيدة  وبني  والشهادة،  الغيب  بني  اإلسالم  يف  فصل  يقع  مل 
 ... والكفارات  والصيام  واحلج  الصالة  أحكام  اإلسالم  رشيعة  تضمنت  وكام  واملعاملة، 
 ،... والبيع واإلجارة والفصل يف اخلصومات وغريها  القضاء والشهادة  تضمنت أحكام 
والقذف  الرسقة  كحد  اهلل  كتاب  يف  أحكامها  ُتتىل  التي  احلدود  أن  مثال  الواضح  من  وإنه 

)1( املرجع السابق ص34.
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والقصاص متثل عقوبات وإلزامات دنيوية عاجلة التنفيذ كاملنصوص عىل أهنا من خصائص 
القانون الوضعي. ولكن رغم ذلك فإن الترشيع اإلسالمي ترشيع إهلي خيتلف عن أكمل 
وأعمق  أشمل  نظرة  إليه  ننظر  أن  وجب  ولذلك  عليه،  يتفوق  أن  بد  وال  برشي  ترشيع 
تستجيل تعدد أوجه اإللزام فيه وتنوعها، وقد وجدنا إشارة إىل شء من ذلك يف حديث 

مشهور للنبي صىل اهلل عليه وسلم وهو حديث احلالل واحلرام.

فقد روى مسلم يف صحيحه عن النعامن بن بشري قال : سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه 
يعلمهن كثري  ل  م�صتبهات  وبينهما  بني  احلرام  واإن  بني  احللل  اإن  و سلم يقول :" 
من النا�س، فمن اتقى ال�صبهات ا�صترباأ لدينه وعر�صه، ومن وقع يف ال�صبهات وقع يف 
احلرام، كالراعي يرعى حول احلمى يو�صك اأن يرتع فيه، األ واإن لكل ملك حمى، األ 
اإذا �صلحت �صلح اجل�صد كله واإذا  اإل واإن يف اجل�صد م�صغة  واإن حمى اهلل حمارمه، 

ف�صدت ف�صد اجل�صد كله األ وهي القلب ")1(.

وهذا احلديث عده العلامء من األحاديث التي يدور عليها اإلسالم حتى جعلوه ثلثه)2(، 
وقد تضمن مجلة من األمور منها:

1-  اأن الأ�صياء ثلثة اأق�صام:

 أ- حالل بني واضح ال خيفى حله .

ب- حرام بني واضح ال ختفى حرمته.

)1( صحيح مسلم  ج 3 / ص 1219 ح 1599.
)2( انظر رشح النووي عىل صحيح مسلم  ج3/ص1219، وفيه:" قال مجاعة هو ثلث اإلسالم وإن اإلسالم يدور عليه 
وعىل حديث األعامل بالنية وحديث "من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه"،  وقال أبو داود السجستاين: يدور عىل 
أربعة أحاديث هذه الثالثة وحديث "ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه"، وقيل حديث:"ازهد يف الدنيا 

حيبك اهلل وازهد فيام يف أيدي الناس حيبك الناس".
قال العلامء وسبب عظم موقعه أنه صىل اهلل عليه و سلم نبه فيه عىل إصالح املطعم واملرشب وامللبس وغريها وأنه ينبغي 
أن يكون حالال وأرشد إىل معرفة احلالل وأنه ينبغي ترك املشتبهات فإنه سبب حلامية دينه وعرضه وحذر من مواقعة 

الشبهات وأوضح ذلك برضب املثل باحلمى ثم بني أهم األمور وهو مراعاة القلب 
 فقال صىل اهلل عليه و سلم ) أال وإن يف اجلسد مضغة الخ ( فبني صىل اهلل عليه و سلم أن بصالح القلب يصلح باقي 

اجلسد وبفساده يفسد باقيه ". 
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ج- مشتبهات مل يتبني لكثري من الناس حلها أو حرمتها، غري أن حكمها ال خيفى عىل 
العلامء، قال النووي:" وأما املشتبهات فمعناها أهنا ليست بواضحة احلل وال احلرمة، فلهذا 
ال يعرفها كثري من الناس وال يدركون حكمها، وأما العلامء فيعرفون حكمها بنص أو قياس 
أو استصحاب أو غري ذلك فإذا تردد اليشء بني احلل واحلرمة ومل يكن فيه نص وال إمجاع 

اجتهد فيه املجتهد فأحلقه بأحدمها بالدليل الرشعي ... ")1( .

2- اأن من اأراد �صلمة دينه من الوقوع يف احلرام، وعرضه من أن يتحدث الناس فيه 
بسوء فَيِسموه بالفسوق واجلرأة عىل حدود اهلل، فليتورع وليجتنب الشبهات، " قال حسان 

بن أيب سنان ما رأيت شيئا أهون من الورع دع ما يريبك إىل ما ال يريبك ")2(.

3- اأن الواقع يف ال�صبهات كحاطب الليل؛ يأخذ مرة حطبا ويمسك مرة حية، ولذلك 
فسيقع يف احلرام، وقد رضب له النبي صىل اهلل عليه وسلم مثال بالراعي الذي يرعى حول 
احلمى يوشك أن يرتع فيه، وإن املحارم هي محى اهلل امللك احلق، والواقع يف الشبهات حائم 
حول املحارم يوشك أن يقع فيها:" ومن وقع يف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى 
حول احلمى يوشك أن يرتع فيه، أال وإن لكل ملك محى، أال وإن محى اهلل حمارمه": "ومعناه 
أن ملوك العرب وغريهم يكون لكل ملك منهم محى حيميه عن الناس ويمنعهم دخوله، 
الوقوع  من  خوفا  احلمى  ذلك  يقارب  ال  لنفسه  احتاط  ومن  العقوبة  به  أوقع  دخله  فمن 
فيه، وهلل تعاىل أيضا محى وهي حمارمه: أي املعايص التي حرمها اهلل كالقتل والزنا والرسقة 
والقذف واخلمر والكذب والغيبة والنميمة وأكل املال بالباطل وأشباه ذلك؛ فكل هذا محى 
اهلل تعاىل من دخله بارتكابه شيئا من املعايص استحق العقوبة، ومن قاربه يوشك أن يقع 
فيه، فمن احتاط لنفسه مل يقاربه ومل يتعلق بيشء يقربه من املعصية فال يدخل يف شء من 

الشبهات ")3(.

4- أن اإلنسان إذا محل نفسه وعودها عىل ترك املشتبهات وألزمها ذلك كان أشد حذرا 
للحرام، وأن من استسهل الوقوع يف املشتبهات أوشك أن يستسهل الوقوع يف احلرام، وقد 

)1( رشح النووي عىل صحيح مسلم  ج3/ص1219.
)2( صحيح البخاري - )ج 2 / ص 723( يف ترمجة الباب معلقًا ، انظر الفتح 291/4

)3( رشح النووي عىل صحيح مسلم  ج3/ص1219

117العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية



وقع ذلك رصحيا يف لفظ البخاري:"احلالل بني واحلرام بني وبينهام أمور مشتبهة، فمن ترك 
ما شبه عليه من اإلثم كان ملا استبان أترك، ومن اجرتأ عىل ما يشك فيه من اإلثم أوشك أن 

يواقع ما استبان، واملعايص محى اهلل من يرتع حول احلمى يوشك أن يواقعه ")1(.

5- أن القلب –عىل صغره- إذا صلح فكان تقيا خائفا من مواقعة احلرمات صلح بصالحه 
سائر البدن واجلوارح وصلحت أعامهلا، وإذا فسد فكان فاسقا متجرئا عىل حرمات اهلل فسد 
بفساده سائر البدن واجلوارح وفسدت أعامهلا:" أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح 
اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب ". قال النووي:"قال أهل اللغة: 
واملضغة  وأشهر،  أفصح  والفتح  وضمهام  والسني  الالم  بفتح  وفسد  اليشء  صلح  يقال: 
القطعة من اللحم؛ سميت بذلك ألهنا متضغ يف الفم لصغرها. قالوا: املراد تصغري القلب 

بالنسبة إىل باقي اجلسد مع أن صالح اجلسد وفساده تابعان للقلب ")2(.

هذا عام تضمنه احلديث، وقد وقعت فيه اإلشارة إىل املنهج الرباين الفريد يف اإلصالح 
اإلسالم  وضع  فلقد  الفساد؛  من  املانعة  واجلامعية  الذاتية  الرقابة  وبناء  واجلامعي  الفردي 

منهجا يتضمن ثالثة أصناف من أسباب اإللزام:

بـ  التقوى واخلوف من مواقعة احلرمات، وإليه اإلشارة  الديني ممثال يف  اأولها: احلاجز 
اجل�صد  ف�صد  ف�صدت  واإذا  كله  اجل�صد  �صلح  �صلحت  اإذا  م�صغة  اجل�صد  يف  واإن  "األ 
كله األ وهي القلب " بمعنى أن من كان له قلب صالح خياف اهلل تورع عن بعض احلالل 
فضال عن احلرام والشبهات فصلحت جوارحه وصلحت أعامله، ومن كان ذا قلب خاو 

من اإليامن ال خياف اهلل اجرتأ عىل احلرام البني فضال عن الشبهات ففسدت مجيع أعامله.

الثاين: احلاجز االجتامعي: وإليه اإلشارة برباءة العرض –أي السمعة- يف قوله صىل 
اهلل عليه وسلم:" استربأ لدينه وعرضه".

والتفصيل  بالبيان  عليها  املنصوص  والتعازير  احلدود  يف  ممثال  العقايب  احلاجز  الثالث: 
)احلدود( أو عىل وجه العموم واإلطالق )التعازير(. 

)1( صحيح البخاري - )ج 2 / ص 723(.
)2( رشح النووي عىل صحيح مسلم  ج3/ص1219

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  118



وفيما ياأتي بيان لها ب�صيء من التف�صيل:

الحاجز اإليماني: 

جيعل  اإللزام  وجوه  من  فريدا  وجها  اإلسالمية(  )الرشيعة  اإلسالمي  القانون  يملك 
فيه  عليهم  ويفرض  تلقائيا،  التزاما  يلتزمونه  اإلسالم  برسالة  املؤمنني  من  له  اخلاضعني 
ال  كان  ولو  يلتزمه  الترشيع  هبذا  املؤمن  أن  فاألصل  واملكان؛  الزمان  يف  تنحرص  ال  رقابة 
خياف من سلطة عقابية، ومن نتائج ذلك أن املاليني من املؤمنني يف كثري من البلدان ذات 
القوانني والترشيعات والثقافات والديانات املختلفة يف مجيع أنحاء العامل ال يرشبون اخلمر 
وال يأكلون الربا وال يعتدون عىل أموال الناس وال يقعون يف الزنا والفواحش رغم أن هذه 
األشياء -أو جزءا منها عىل األقل- ال تعترب جرائم يف ترشيعات البالد التي يعيشون فيها، 

بل املزينات واملرغبات فيها واملحفزات عليها كثرية ومتعددة. 

وحتى البالد اإلسالمية التي جترم هذه الفواحش أو بعضها أو تفرض عليها عقابا، فإن 
عامة من يتورع عن الوقوع فيها من أهل هذه البالد يفعله خوفا من اهلل ال خوفا من العقاب 

الدنيوي القضائي.

من هذا الباب، فإن السلطة املدنية يف البالد التي تتخذ اإلسالم نظاما حلياهتا وترشيعاته 
قوانني هلا ختف مسؤوليتها من جهتني:

• فمن جهة، فهي تتعامل مع فئة قليلة شاذة بالنسبة لعموم املجتمع مما جيعل األمر 	
بالنسبة إليها أخف وأسهل.

• الغالبة يف املجتمع داعمة هلا يف هذا املسعى من منطلق 	 الفئة  ثانية فإن  ومن جهة 
الدين والقناعة، سواء بالدعم الفعيل املعني عىل كشف اجلرائم واملعاقبة عليها، أو 

بالسند املعنوي األديب.

يف  تفرض  أن  يمكن  ال  التي  والترشيعات  القوانني  بعض  نلحظ  أيضا  الباب  هذا  ويف 
غري الترشيع اإلسالمي ألن الرقابة املدنية عليها غري ممكنة، ولنرضب لذلك مثال بمسألة 
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تتعلق باألحوال الشخصية. فقد جاء اإلسالم بنظام فريد يف جمال العالقات األرسية يبدأ 
من التفكري يف إنشاء العالقة الزوجية )اخلطبة(، واألمور املفروضة ثم املستحبة يف اختيار 
كل من الزوج والزوجة، ومن يقوم بإنشاء العالقة الزوجية؟ واحلقوق والواجبات املرتتبة 
عنها، وانتهاء بحل العالقة الزوجية أو انتهائها بالطالق أو الوفاة وما يرتتب عىل ذلك من 

أحكام )النسب، املرياث، العدة ...(.

وعند إرادة إهناء العالقة الزوجية جاء اإلسالم بيشء فريد وهو إلزام الزوج بأال يوقع 
الطالق إال يف فرتة حمددة، وهي أن تطهر زوجته من احليض وأال يمسها يف ذلك الطهر وهي 
فرتة متنح الزوج فرصة أوىل للتفكري وتقدير عواقب فعله فال يكون طالقه نزوة أو ردة فعل 
ناشئة من غضب ونحوه، كام بني ذلك حديث عبد اهلل بن عمر ففي صحيح البخاري َعْن 
َق اْمَرَأَتُه َوِهَي َحائٌِض َعىَل َعْهِد َرُسوِل اهللِ َصىلَّ اهلُل  ُه َطلَّ َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر َريِضَ اهلُل َعْنُهاَم َأنَّ
َم َعْن َذلَِك َفَقاَل َرُسوُل  اِب َرُسوَل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ طَّ َم َفَسَأَل ُعَمُر ْبُن اخْلَ َعَلْيِه َوَسلَّ
اِجْعَها ُثمَّ لُِيْمِسْكَها َحتَّى َتْطُهَر ُثمَّ حَتِيَض ُثمَّ َتْطُهَر ُثمَّ إِْن  َم:"ُمْرُه َفْلرُيَ اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َق هَلَا النرَِّساُء ")1( تِي َأَمَر اهلُل َأْن ُتَطلَّ ُة الَّ َق َقْبَل َأْن َيَمسَّ َفتِْلَك اْلِعدَّ َشاَء َأْمَسَك َبْعُد َوإِْن َشاَء َطلَّ

إَِذا  بِيُّ  النَّ ا  َ َأيُّ متى  شاء:"  َيا  نفسه  فيها  يراجع  أشهر  ثالثة  البيت  بقيت يف  فإذا طلقها 
ِرُجوُهنَّ ِمْن ُبُيوهِتِنَّ  ُقوا اهلَل َربَُّكْم اَل خُتْ َة َواتَّ هِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ ُقوُهنَّ لِِعدَّ ْقُتُم النرَِّساَء َفَطلرِّ َطلَّ
َنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اهللِ َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللِ َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه  ُرْجَن إاِلَّ َأْن َيْأتنَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيرِّ َواَل خَيْ

ِدُث َبْعَد َذلَِك َأْمًرا "سورة الطالق اآلية: 1. اَل َتْدِري َلَعلَّ اهلَل حُيْ

وإذا أوشكت العدة أن تنتهي ربام فكر الزوج يف إيذاء زوجته بأن يسد يف وجهها باب 
زواج آخر فرياجعها بقصد حبسها وتعليقها ال رغبة يف إمساكها، وهذه النية املبيتة ال يمكن 
أن يطلع عليها قاض أو رشطي. وهنا يتجىل الترشيع الرباين الفريد الذي يفرض عىل الرجل 
الرقابة يف شء إن كتمه يف نفسه مل يطلع عليه من البرش أحد، وال سبيل ملخلوق للعلم به، 
ْعُروٍف  �َصاَء َفَبَلْغَن اأََجَلُهنَّ َفاأَْم�ِصُكوُهنَّ مِبَ َطلَّْقُتُم النِّ وهو ما نص عليه قوله تعاىل:" َواإَِذا 

هِتِنَّ َوَأْحُصوا  ُقوُهنَّ لِِعدَّ ْقُتْم النرَِّساَء َفَطلرِّ بِيُّ إَِذا َطلَّ ا النَّ َ )1( صحيح البخاري، كتاب الطالق،  َباب َقْوُل اهللِ َتَعاىَل } َيا َأيُّ
َة { )ج 16 / ص291(. اْلِعدَّ
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ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْف�َصُه  َراًرا  �ِصُكوُهنَّ �صِ ْعُروٍف َوَل مُتْ ُحوُهنَّ مِبَ اأَْو �َصرِّ
اْلِكَتاِب  ِمَن  َعَلْيُكْم  اأَْنَزَل  َوَما  َعَلْيُكْم   ِ ِنْعَمَة اهللَّ َواْذُكُروا  ُهُزًوا  اهلِل  اآََياِت  ِخُذوا  َتتَّ َوَل 
َ َواْعَلُموا اأَنَّ اهلَل ِبُكلِّ �َصْيٍء َعِليٌم  "سورة  البقرة اآلية 231. ُقوا اهللَّ ْكَمِة َيِعُظُكْم ِبِه َواتَّ َواحْلِ

التفكري يف  تبدأ من  التي  الترشيعات  العجيب بني مجلة هذه  التكامل  وإننا نالحظ هذا 
العالقة الزوجية، ثم من نشوئها القانوين )العقد( ثم الفعيل )البناء( وما يصاحبها ويكفل 
لالضطرابات  عالج  من  يوصف  وما  الزوجية(،  )احلقوق  الصحيح  للمسلك  سلوكها 
الطالق  إيقاع  يف  التفكري  من  انطالقا  بإهنائها  يتعلق  ما  وحتى  النشوز(  )عالج  الطارئة 
ا  ُ ِفيِه َخرْيً "َوَعا�ِصُروُهنَّ ِبامْلَْعُروِف َفاإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَع�َصى اأَْن َتْكَرُهوا �َصْيًئا َوَيْجَعَل اهللَّ
َكِثرًيا ")1(، وانتهاء إىل ما يصاحب الطالق:" وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم 
إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيثئا أتأخذونه هبتانا وإثام مبينا"-سورة النساء اآلية 20- أو ما 

يتفرع عنه )أحكام العدة، الرضاع، ...(.

ونريد أن ندرس خاصة اإللزام اإليامين التي ختول الترشيع اإلسالمي إصدار ترشيعات 
وأحكام ال يمكن أن تصدر يف قوانني وترشيعات أخرى عرب املثل املشار إليه سابقا، وهو 
رغبة  تعليقها ال  رغبة  يف  إمساكها  من  الزوج  يبيته  قد  وما  املطلقة  املرأة  انتهاء عدة  قرب 
اأََجَلُهنَّ  َفَبَلْغَن  �َصاَء  النِّ َطلَّْقُتُم  َواإَِذا   ": السالفة:  اآلية  يف  النهي  عنه  وقع  والذي  فيها، 
َيْفَعْل  َوَمْن  ِلَتْعَتُدوا  َراًرا  �ِصُكوُهنَّ �صِ مُتْ َوَل  ْعُروٍف  مِبَ ُحوُهنَّ  �َصرِّ اأَْو  ْعُروٍف  مِبَ َفاأَْم�ِصُكوُهنَّ 
َوَما  َعَلْيُكْم  اهلِل  ِنْعَمَة  َواْذُكُروا  ُهُزًوا   ِ اهللَّ اآََياِت  ِخُذوا  َتتَّ َوَل  َنْف�َصُه  َظَلَم  َفَقْد  َذِلَك 
ِبُكلِّ �َصْيٍء  اأَنَّ اهلَل  َ َواْعَلُموا  ُقوا اهللَّ ِبِه َواتَّ َيِعُظُكْم  ْكَمِة  ِمَن اْلِكَتاِب َواحْلِ َعَلْيُكْم  اأَْنَزَل 
َعِليٌم  " قال ابن جرير يف تفسري اآلية:" يعني تعاىل ذكره بذلك:"وإذا طلقتم"، أيا الرجال 
إن  الثالثة،  األقراء  انقضاء  من  هلن،  وقته  الذي  ميقاهتن  يعني:  أجلهن"،  "فبلغن  نساءكم 
كانت من أهل القرء، وانقضاء األشهر، إن كانت من أهل الشهور، "فأمسكوهن"، يقول: 
فراجعوهن إن أردتم رجعتهن يف الطلقة التي فيها رجعة ... وأما قوله:"بمعروف"، فإنه 
عنى: بام أذن به من الرجعة، من اإلشهاد عىل الرجعة قبل انقضاء العدة .... "أو رسحوهن 

)1( سورة النساء اآلية 19
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هلن  أجلته  الذي  أجلهن  بقية  وينقيض  عدهتن  متام  يقضني  خلوهن  أو  يقول:  بمعروف"، 
مهر  من  هلن  ألزمتكم  ما  عىل  عليكم،  حقوقهن  متام  بإيفائهن  يقول:  بمعروف.  لعدهتن، 
ومتعة ونفقة وغري ذلك من حقوقهن قبلكم ، "وال متسكوهن رضارا لتعتدوا": يقول: وال 
تراجعوهن، إن راجعتموهن يف عددهن، مضارة هلن، لتطولوا عليهن مدة انقضاء عدهتن، 
بإمساككم  إياهن،  ملضارتكم  منكم،  اخللع  بطلبهن  آتيتموهن  ما  بعض  منهن  لتأخذوا  أو 
إياهن، ومراجعتكموهن رضارا واعتداء. وقوله:"لتعتدوا"، يقول: لتظلموهن بمجاوزتكم 

يف أمرهن حدودي التي بينتها لكم.")1(

ْقُتُم  َطلَّ َوإَِذا  واضح:"  هو  كام  منها  األول  اجلزء  حيمله  اآلية  يف  املتضمن  والترشيع 
اًرا  ُحوُهنَّ بَِمْعُروٍف َواَل مُتِْسُكوُهنَّ رِضَ النرَِّساَء َفَبَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍف َأْو رَسرِّ

لَِتْعَتُدوا ".

ومن العجيب أن اآلية أتبعته بخمسة وصايا " : َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه "

أ- " َواَل َتتَِّخُذوا َآَياِت اهللِ ُهُزًوا ".

ب - " َواْذُكُروا نِْعَمَة اهللِ َعَلْيُكْم َوَما َأْنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواحْلِْكَمِة َيِعُظُكْم بِِه ".

ُقوا اهلَل ". ج - " َواتَّ

ٍء َعِليٌم". بُِكلرِّ َشْ اهلَل  َأنَّ  " َواْعَلُموا 

والتذكري،  واملوعظة  والتحذير  الرتهيب  الوصايا اخلمسة مل خترج يف جمملها عن  وتلك 
ومجيعها تفرض يف النفس رقابة شخصية وخوفا من جماوزة احلد، فتنشئ التزاما من املؤمن 

هبذا الوحي ال حيتاج فيه إىل رقابة قضائية وقانونية.

ويالحظ أيضا أن اإللزام يف الترشيع اإلسالمي –خالفا للقوانني البرشية- غري ناشئ عن 
اخلوف من العقاب فقط.

)1( تفسري الطربي - )ج 5 / ص 8-7(
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اإللزام والعقاب:

القوانني الوضعية هي العقوبات وتدابري األمن، واألوىل  تقدم أن اجلزاءات اجلنائية يف 
العقاب  وفكرة  وقوعها.  من  ووقاية  كحرز  والثانية  اجلرائم،  عىل  كعقوبات  إنزاهلا  يتم 
)األخروي( عىل جماوزة الترشيعات اإلسالمية )حدود اهلل( قائمة أيضا يف نصوص القرآن 
والسنة كام هو بني وواضح، ولكن جتدر اإلشارة إىل أن اجلزاء يف الترشيع اإلسالمي َيُصفُّ 
يوجد  ال  ما  وهو  خمالفتها،  عىل  العقاب  جانب  إىل  الترشيعات  التزام  عىل  احلسن  اجلزاء 
سبحانه  قوله  يف  كام  فقط  ترغيبا  اإللزام  سبب  يكون  قد  وأحيانا  الوضعية،  القوانني  يف 
وَن اأَْن َيْغِفَر اهلُل َلُكْم َواهلُل َغُفوٌر َرِحيٌم "سورة النور  بُّ َفُحوا اأََل ُتِ وتعاىل:"َوْلَيْعُفوا َوْلَي�سْ
اآلية 22.  فقد رشعت اآلية العفو وجعلت احلامل عىل فعله رغبة يف جزاء ال خوفا من عقاب 

ُ َلُكْم "  وَن َأْن َيْغِفَر اهللَّ وهو أن يغفر اهلل للعبد كام يغفر ملن ظلمه ووقع يف عرضه:" َأاَل حُتِبُّ
وهو " متثيل وحجة؛ أي كام حتبون عفو اهلل عن ذنوبكم فكذلك اغفروا ملن دونكم، وينظر 

إىل هذا املعنى قوله عليه السالم: )من ل يرحم ل يرحم( ")1(.

وأكثر من ذلك، فإن اإللزام قد يتجاوز أحيانا اجلزاء والعقاب إىل أمور أخرى منها:

• اِرِهْم 	 وا ِمْن اأَْب�سَ ِلْلُموؤِْمِننَي َيُغ�سُّ اإلقناع بفائدة االلتزام لإلنسان نفسه كفرد:"ُقْل 
فقوله   .)2(" َنُعوَن  َي�صْ ا  مِبَ َخِبرٌي  اهلَل  اإِنَّ  َلُهْم  اأَْزَكــى  َذِلَك  ُفُروَجُهْم  َوَيْحَفُظوا 

نفسه؛  للشخص  االلتزام  فائدة  تنبيه عىل  " فيه  ْم  هَلُ َأْزَكى  وتعاىل:" َذلَِك  سبحانه 
بمعنى أنه " أطهر من دنس الريبة أو أنفع من حيث الدين والدنيا فإن النظر بريد 

الزنا وفيه من املضار الدينية أو الدنيوية ما ال خيفى ")3(.

• ُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحَرٍج َوَلِكْن 	 اإلقناع بفائدة االلتزام لعموم الناس:" َما ُيِريُد اهللَّ
َرُكْم َوِلُيِتمَّ ِنْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َت�ْصُكُروَن"سورة املائدة اآلية 6،  ُيِريُد ِلُيَطهِّ

)1( تفسري القرطبي - )ج 12 / ص 208(
)2( سورة النور اآلية 30

)3( تفسري األلويس - )ج 13 / ص 403(
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يُلوا َمْيًل َعِظيًما  َهَواِت اأَْن مَتِ ِبُعوَن ال�صَّ ُيِريُد اأَْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَِّذيَن َيتَّ " َواهلُل 
ِعيًفا )28( "سورة النساء اآليتان 28-27. َف َعْنُكْم َوُخِلَق اْلإِْن�َصاُن �صَ )27( ُيِريُد اهلُل اأَْن ُيَخفِّ

• التنبيه عىل مآالت الفعل الفاسد ووصية املنهي عنه بتقدير عواقبه وافرتاض وصول 	
مثل رضره إليه أو إىل ذريته، وهذا من روائع أسباب اإللزام يف كتاب اهلل، ومثاله 
َعاًفا َخاُفوا  ًة �صِ يَّ الَِّذيَن َلْو َتَرُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّ قوله سبحانه وتعاىل:" َوْلَيْخ�َس 

ُقوا اهلَل َوْلَيُقوُلوا َقْوًل �َصِديًدا " سورة النساء اآلية 9.. َعَلْيِهْم َفْلَيتَّ

روى ابن جرير بسنده عن قتادة يف تفسريها قال:" يقول: من حرض ميًتا فليأمره بالعدل 
واإلحسان، ولينهه عن احَلْيف واجلور يف وصيته، وليخش عىل عياله ما كان خائًفا عىل عياله 

لو نزل به املوت ")1(.

اليتامى يقول: من كان يف حجره يتيم فليحسْن إليه  " وقال الكلبي: هذا اخلطاب لوالة 
وليأت إليه يف حقه ما حيب أن يفعل بذريته من بعده ")2(.

يفعل  أن  حتبون  ما  باليتامى  افعلوا  أي  لألوصياء،  وعظ  هذا  القرطبي:"  تفسري  ويف 
بأوالدكم من بعدكم، قاله ابن عباس. وهلذا قال اهلل تعاىل: )إن الذين يأكلون أموال اليتامى 

ظلام( ")3(.

هتويل اجلرم والتنبيه عىل عظمته وخطره، ومثال ذلك قوله تعاىل:"ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبَنا َعىَل 
اَم َقَتَل النَّاَس مَجِيًعا...")4(.   ْرِض َفَكَأنَّ ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَساٍد يِف اأْلَ ائِيَل َأنَّ َبنِي إرِْسَ
فتهويال جلريمة القتل وبيانا لبشاعتها جعلت اآلية من قتل نفسا واحدة بغري سبب موجب 
هذا  من  وترهيبا  تعظيام  الوصف حيمل  هذا  ونفس  الناس مجيعا،  قتل  من  للقتل يف حكم 
اجلرم مهام كان تفسري ذلك. قال ابن عاشور:" عىل أّن فيه معنى نفسانيًا جلياًل ، وهو أّن 

)1( تفسري الطربي - )ج 7 / ص 20(
)2( تفسري البغوي - )ج 2 / ص 171(

)3( اجلامع ألحكام القرآن - )ج 5 / ص 51(
)4( سورة املائدة اآلية 32.
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الّناشىء  النفساين  الداعي  القتل يرجع إىل ترجيح إرضاء  بالقاتل عىل  يقدم  اّلذي  الداعي 
عن الغضب وحّب االنتقام عىل دواعي احرتام احلّق وزجر الّنفس والنظر يف عواقب الفعل 
من ُنظم العامل ، فاّلذي كان من حيلته ترجيُح ذلك الّداعي الطفيف عىل مجلة هذه املعاين 
الرّشيفة فذلك ذو نفس يوشك أن تدعوه َدْومًا إىل هضم احلقوق ، فكّلام سنحت له الفرصة 

َقتل ، ولو دعته أن يقتل الّناس مجيعًا لفعل ")1(.

ويضاف إىل أسباب االلتزام شء آخر ينفرد به الترشيع اإلسالمي وهو حصول العلم به 
والتذكري املستمر بأحكامه وبأسباب اإللزام به لعموم الناس خالفا للقوانني البرشية.

الت�صريع الإ�صلمي وانت�صار املعرفة الوا�صعة باأحكامه:

ال يعرف قانون من القوانني البرشية يفرتض تعلمه عىل نطاق واسع كقانون املرور ملن يريد 
أن حيصل عىل رخصة لقيادة سيارة ونحوها، ومع ذلك فقد وجدنا من تعلمه تعلام كامال يف 
فرتة االمتحان رسعان ما ينسى كثريا من تفاصيله، وكم من الناس يلقيه بعد االختبار  وراءه 
ظهريا ال يستذكر منه شيئا إىل قيام الساعة. وأما سائر القوانني األخرى فإن املختصني فيها 
واملتعاملني معها تعامال مستمرا كالقضاة واملحامني حيتاجون إىل مراجعة موادها وتفاصيلها 
مراجعة دائمة ومستمرة، وأما عموم الناس فبضاعتهم منها مزجاة، ولعل كثريا من الناس 

ال يعلم عنها شيئا، مع أن استحضارها شء أسايس يف التزامها والعمل هبا.

النبوية  والسنة  الكريم  بالقرآن  االرتباط  بخاصة  ينفرد  فإنه  اإلسالمي  الترشيع  وأما 
املطهرة، ولذلك يسمعه العامل واألمي واملختص والعامي، يسمعونه ُيتىل يف حماريب الصالة 
كل يوم وعىل املنابر بل ويف التالوات الفردية ويف أحاديث الناس، وشخصيا تعاملت مع 
رجال ونساء ال يقرؤون حرفا وال حيسنون كتابة أسامئهم ومع ذلك كانوا يعرفون تفاصيل 
كثري من األحكام املتعلقة باألحوال الشخصية أو املرياث –مثال- مما حيتاج إىل مراجعة مثله 

املختصون يف القانون يف الترشيعات األخرى.

وهذا التعليم والتذكري الدائم واملستمر املقرتن بأسباب االلتزام اإليامنية املذكورة سابقا 

)1( حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير - )ج 4 / ص 184(.
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ينتج شحنا وشحذا متجددا لعزيمة امللتزم وفرضا متواصال للرقابة الذاتية النابعة من عمق 
القلب، وهو ما ال يتهيأ ألي ترشيع من الترشيعات األخرى.

الحاجز األدبي االجتماعي:

تقدم أن أول سبب من أسباب اإللزام يف الترشيع اإلسالمي هو اخلوف من اهلل )احلاجز 
اإليامين(، ومن جتاوز هذا احلاجز فإنه يواجه حاجزا آخر وهو احلاجز األديب واالجتامعي، 
املذكور  إليه يف قوله صىل اهلل عليه وسلم يف حديث احلالل واحلرام  وقد وقعت اإلشارة 
سابقا:"فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه وعرضه". أي طلب سالمة دينه من الوقوع 
يف احلرام وسالمة عرضه من أن يتحدث الناس فيه بسوء وَيِسمونه باملعصية واجلرأة عىل 

حدود اهلل.

مهمة،  مسألة  عىل  تنبيها  حتمل  ألفاظها  وقلة  واختصارها  صغرها  عىل  اإلشارة  وهذه 
وهي أن املخالف للترشيعات اإلسالمية حيس بأنه منبوذ بني املؤمنني مما جيعله يقيم حسابا 
لعواقب فعله عىل املستوى األديب واالجتامعي حتى ولو كان ال يملك من التقوى والورع ما 
جيعله يلتزم هذه األحكام، فهو يلتزمها خوفا من هذا اجلزاء االجتامعي إذا مل يلتزمها خوفا 

من اجلزاء األخروي.

ولعل األمر قد يبدو من جهة ما غريبا، إذ أنه قد اشتهر عند الناس أن الدين مبني عىل 
غري  فاسد  بتدين  جاء  فقد  الناس  من  خوفا  شيئا  اإلنسان  التزم  وإذا  هلل،  العمل  إخالص 

مقبول؟

غري أن املقام هنا ليس  مقام تدين ولكنه مقام حفاظ عىل النظام العام، وهذا الذي ُيشكل 
هي  وربه  العبد  بني  عالقة  كوهنا  إىل  بالنظر  اإلسالم  ترشيعات  فإن  الناس؛  من  كثري  عىل 
تدين، وبالنظر إىل اإللزام االجتامعي والعقايب أيضا هي أحكام قانونية متعلقة بالنظام العام. 
وأما  اهلل،  عند  مأجور  اهلل  رضوان  برتكه  يريد  وتاركه  حمرم،  فالزنا  مثال؛  لذلك  ولنرضب 
تاركه خوفا من احلد -ولو افرتضنا كونه كافرا-، يكون قد حتقق للمجتمع املصلحة من 

تركه للفاحشة وإن مل يلتزم ذلك تدينا.
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وبناء عىل هذا يظهر اخلطأ واملغالطة املتكررة الصادرة عن فريقني متضادين من الناس:

الرهبانية  امل�صيحية  الطقو�س  ي�صبه  فيما  الدين  يح�صر  اأن  يريد  الأول  الفريق 
التي ل علقة لها بالدنيا.

الأحكام  جمموعة  يف  الإ�صلمية  ال�صريعة  تطبيق  يخت�صر  الثاين  والفريق 
اجلزائية )احلدود والتعازير(.

• وهذا اجلزاء األديب واالجتامعي قد يكون تلقائيا كاملشار إليه يف احلديث وهو وقوع 	
الناس يف عرض املواقع للشبهات أو املحرمات. 

• وقد يكون ناشئا عن سبب ديني وعىل هذا حيمل تغيري املنكر بالقلب الذي جاء يف 	
احلديث املشهور:"من رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل 

يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإليامن")1(.

• وقد يكون عقوبة صادرة بأمر من ويل األمر تأديبا، كالذي حدث لكعب بن مالك 	
ريض اهلل عنه ملا ختلف عن غزوة العرسة، فأمر النبي صىل اهلل عليه وسلم أصحابه 
اهلل  أنزل  ثم  أحد،  يكلمه  ال  الدهر  من  مدة  وأقام  زوجته،  اعتزلته  حتى  هبجره، 

سبحانه وتعاىل توبته.)2(

االستعاضة  وهو  اإلسالمي،  الترشيع  يف  إال  يوجد  ال  آخر  اجتامعيا  بعدا  نلحظ  وإننا 
عن التحكيم القضائي السلطوي بتحكيم اجتامعي أقرب إىل اإلصالح واإلحاطة بحقائق 
األشياء وأقدر عىل معرفة خبايا العالقات األرسية يف حالة تنازع الزوجني ووقوع الشقاق 
بينهام، قال تعاىل:" َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبْينِِهاَم َفاْبَعُثوا َحَكاًم ِمْن َأْهِلِه َوَحَكاًم ِمْن َأْهِلَها إِْن ُيِريَدا 

ِق اهلُل َبْيَنُهاَم إِنَّ اهلَل َكاَن َعِلياًم َخبرًِيا ")3(. إِْصاَلًحا ُيَوفرِّ

ْمَر بِامْلَْعُروِف  ْهِي َعْن امْلُْنَكِر ِمْن اإْلِياَمِن َوَأنَّ اإْلِياَمَن َيِزيُد َوَيْنُقُص َوَأنَّ اأْلَ )1( أخرجه مسلم يف املقدمة َباب َبَياِن َكْوِن النَّ
ْهَي َعْن امْلُْنَكِر َواِجَباِن )ج 1 / ص 166(. َوالنَّ

ِذيَن  اَلَثِة الَّ } َوَعىَل الثَّ ِ َعزَّ َوَجلَّ )2( أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املغازي، َباب َحِديُث َكْعِب ْبِن َمالٍِك َوَقْوُل اهللَّ
ُفوا { –)ج13/ص328( ُخلرِّ

)3( سورة النساء اآلية 35
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ومعنى اآلية :"} َوإِْن ِخْفُتْم ِشَقاَق َبينِِهاَم { يعني مشاقة كل واحد منهام من صاحبه ، وهو 
إتيان ما يشق عليه من أمور أما من املرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه ، وأما من 
الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو ترسيح بإحسان ، والشقاق مصدر من قول القائل 
شاق فالن فالنًا إذا أتى كل واحد منهام إىل صاحبه بام يشق عليه ، وقيل ألنه قد صار يف شق 

ْن َأْهِلِه َوَحَكاًم ِمْن َأْهِلَها {")1(. بالعداوة واملباعدة .} َفاْبَعْثوْا َحَكاًم مرِّ

واحلكامن هنا بصورة استثنائية ليسا قاضيني وال وكييل ويل األمر، ولكن قرابتهام وقدرهتام 
عىل االطالع عىل ما ال يطلع عليه القايض ختوهلام اإلصابة يف احلكم فأعطيا صالحية إمضائه 
ِ ُسْبَحاَنُه  قال ابن العريب:"َقْوله َتَعاىَل : } َحَكاًم ِمْن َأْهِلِه َوَحَكاًم ِمْن َأْهِلَها { : َهَذا َنصٌّ ِمْن اهللَّ
يَعِة  ِ يَعِة َوَمْعًنى ، َولِْلَحَكِم اْسٌم يِف الرشَّ ِ اَم َقاِضَياِن اَل َوِكياَلِن ، َولِْلَوِكيِل اْسٌم يِف الرشَّ ُ يِف َأهنَّ

َوَمْعًنى ")2(.

وكلهام  خالفه،  أو  البلد  قايض  حكم  وافق  وسواء  الزوجني،  عىل  جائز  وتفريقهام   "
الزوجان بذلك أو مل يوكالمها. والفراق يف ذلك طالق بائن ")3(.

من غريمها عدلني  فريسل  لذلك  يصلح  من  أهلهام  من  يوجد  مل  قال القرطبي:"فإن 
عاملني، وذلك إذا أشكل أمرمها ومل يدر ممن اإلساءة منهام.

فأما إن عرف الظامل فإنه يؤخذ له احلق من صاحبه وجيرب عىل إزالة الرضر.

ويقال: أن احلكم من أهل الزوج خيلو به ويقول له: أخربين بام يف نفسك أهتواها أم ال 
حتى أعلم مرادك ؟ فإن قال: ال حاجة يل فيها خذ يل منها ما استطعت وفرق بيني وبينها، 

فيعرف أن من قبله النشوز.

واإن قال: إين أهواها فأرضها من مايل بام شئت وال تفرق بيني وبينها، فيعلم أنه ليس 
بناشز، وخيلو احلكم من جهتها باملرأة ويقول هلا: أهتوي زوجك أم ال؟ فإن قالت: فرق بيني 

وبينه وأعطه من مايل ما أراد، فيعلم أن النشوز من قبلها.

)1( املاوردي، النكت والعيون - )ج 1 / ص 296(
)2( أحكام القرآن البن العريب - )ج 2 / ص 347(

)3( تفسري القرطبي - )ج 5 / ص 176(
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وإن قالت: ال تفرق بيننا ولكن حثه عىل أن يزيد يف نفقتي وحيسن إيل، علم أن النشوز 
ليس من قبلها.

فإذا ظهر هلام الذي كان النشوز من قبله يقبالن عليه بالعظة والزجر والنهى، فذلك قوله 
تعاىل: )فابعثوا حكام من أهله وحكام من أهلها(")1(.

وخاصة حتكيم الصاحلني والفقهاء وأهل اإلصالح من األقارب هلا بعد اجتامعي انفرد به 
الترشيع اإلسالمي بام يتميز به من البعد الديني الروحي ومن املرونة والقدرة عىل اإلصالح.

الحاجز العقابي القانوني:

احلاجز األخري  يواجه  فعند ذلك  احلاجز األديب  ثم  اإليامين  احلاجز  اإلنسان  وإذا جتاوز 
وهو حاجز اخلوف من العقاب الدنيوي العاجل، وهو ما عرب عنه اخلليفة الثالث عثامن بن 

عفان ريض اهلل عنه بقوله:"إن اهلل يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن ".

مما جيعله  إلزام،  البرشي من  الوضعي  القانون  يملكه  ما  فقط  العقايب هو  احلاجز  وهذا 
متخلفا بصورة كبرية عن الترشيع اإلسالمي، وذلك أن العقوبات املادية ال تكفي وحدها 
يف اإللزام بالترشيعات واألحكام. وللتدليل عىل ذلك أخذنا واقع اجلرائم يف أقوى دولة 
من الناحية التكنولوجية واملادية والتي صارت رمزا للتطور يف هذا العرص، أعني الواليات 

املتحدة األمريكية. 

جاء يف موقع
 "Crime in America"

" In America, the crime clock continues to click: one murder every 22 
minutes, one rape every 5 minutes, one robbery every 49 seconds, and  one 
burglary every 10 seconds. Americans are scared, and they are angry. The 
increase in violent crimes has made average citizens  afraid to walk the 
streets in front of their homes. And this fear has fueled a public cry to end 
the killing fields in America. 

)1( املصدر نفسه - )ج 5 / ص 176-175(
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 In recent months, even apathetic Americans have been shaken from their 
false sense of security as they have seen criminals invade  nearly every 
sanctuary where they felt they were safe: their cars  James Jordan; their 
public transit the Long Island Rail Road murders; and even their bedrooms 
the abduction of Polly Klaas. 

Crime victims often find themselves ignored by law enforcement, and 
confused by the court system. Approximately thirteen million people in 
the United States are victims of crime every year. Approximately one and a 
half million are victims of violent crime. 

 Since 1960, we have seen our crime rate in America increase over 300%. Our 
police departments continue to arrest the crazies and our courts continue 
to release them. Many of these criminals are home grown terrorist. Many 
are illegal immigrants. From 1989 through 2002 our great nation witnessed 
a shameful 159,000,000 crimes on our  citizens and many are not counted 

because they go unreported. 

دوران: جريمة قتل كل 22 دقيقة، اعتداء كل  يف  اجلرائم  ساعة  زالت  ما  أمريكا،  " يف 
5دقائق، رسقة كل 49 ثانية، وكرس وتسلل للبيوت كل 10 ثواين.

األمريكيون خائفون، وقد أصبحوا غاضبني. لقد جعل االرتفاع يف جرائم العنف نصف 
اخلوف  هذا  غذى  ولقد  بيوهتم،  أمام  الطرقات  يف  السري  من  باخلوف  يشعرون  املواطنني 

النداء إلهناء جمال القتل يف أمريكا.

يف األشهر األخرية، بعض األمريكيني الغافلني تعرضوا هلزة عنيفة يف شعورهم اخلادع 
باألمن حني رأوا جمرمني يكتسحون أمامهم كل مكان آمن حيث كانوا حيسون بأهنم ساملون: 

سياراهتم من نوع "جيمس جوردان"، وحتى يف غرف نومهم.

ضحايا اجلرائم جيدون أنفسهم متَجاهلني من طرف منفذي األحكام، وتائهني يف نظام 
املحاكم. نحو من ثالثة عرش مليون شخص يف الواليات املتحدة يتعرضون جلرائم كل سنة، 

ونحو من مليون ونصف تقريبا هم عرضة جلرائم عنيفة.

زالت  وما   ،%300 من  أكثر  يتضاعف  أمريكا  يف  اإلجرام  معدل  1960رأينا  سنة  منذ 
أقسام الرشطة تقوم باعتقال املجانني وتقوم املحاكم بإطالق رساحهم. عدد كبري من هؤالء 
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املجرمني إرهابيون نشؤوا داخل البلد، وعدد كبري هم مهاجرون غري رشعيني. يف الفرتة ما 
بني 1989 إىل 2002 شهدت أمتنا العظيمة العدد املخجل املتمثل يف 159.000.000 

جريمة ضد مواطنينا والعديد من اجلرائم غري معدودة ضمنها ألنه مل يتم التبليغ عنه ".

إن كاتب أو كتاب هذا النص يسجلون عجز النظام القانوين العقايب عن حماربة اإلجرام 
العقايب ال  النظام  أن  نقول  ولكننا  القضائي.  النظام  وتفعيل  األحكام  تشديد  إىل  ويدعون 
يمكن أن يردع إال فئة قليلة شاذة يف املجتمع ولذلك وجدنا الترشيعات العقابية يف اإلسالم، 
بل النص عىل حتريم بعض اجلرائم مل يأت إال يف أواخر عهد النبوة بعد نشوء دولة اإلسالم 

وجتذره يف قلوب الناس وأعامهلم.

َل َما َنَزَل ِمْنُه ]من القرآن[ ُسوَرٌة  اَم َنَزَل َأوَّ عن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها قالت:" إِنَّ
َراُم َوَلْو  اَلُل َواحْلَ اِر َحتَّى إَِذا َثاَب النَّاُس إىَِل اإْلِْساَلِم َنَزَل احْلَ ِة َوالنَّ نَّ ِل ِفيَها ِذْكُر اجْلَ ِمْن امْلَُفصَّ
َنا  ْمَر َأَبًدا َوَلْو َنَزَل اَل َتْزُنوا َلَقاُلوا اَل َنَدُع الزرِّ ْمَر َلَقاُلوا اَل َنَدُع اخْلَ ُبوا اخْلَ ٍء اَل َترْشَ َل َشْ َنَزَل َأوَّ

َأَبًدا ")1(.

فهذا األثر فيه تنبيه عىل أن النهي عن بعض الفواحش مل يأت مبارشة بعد الوحي إىل النبي 
صىل اهلل عليه وسلم، وإنام تأخر إىل أن استعد الناس لتلقي األحكام الرشعية بالقبول بعد 
أن جتذر اإليامن يف قلوهبم، وأن النبي صىل اهلل عليه وسلم لو أمر برتكها يف أول اإلسالم 

لقالوا ال ندعها أبدا.

وعامة آيات احلدود والعقوبات جاءت يف السور املدنية وذلك يؤكد ما ذكر سابقا من أن 
مبنى التزام األحكام الرشعية يف اإلسالم قائم عىل التقوى والورع، وإن كان ال يقف عند 

هذا احلد، ولكن يرد إىل احلق بالسلطان من مل يرتد إليه بالقرآن.

كام جتدر اإلشارة إىل أن احلدود والعقوبات يف اإلسالم هي تتويج جلملة من اإلجراءات 
االحرتازية األخرى.

)1(  صحيح البخاري، باب تأليف القرآن - )ج 15 / ص 394(
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النظام العقابي يف الإ�سالم والإجراءات 
الحرتازية

كام تقدم، فعالج اإلسالم لإلجرام ال يعتمد عىل العقوبة احلدية فقط، ولكنها جزء من 
منظومة كربى، ويف الغالب ييئ اإلسالم لإلنسان أسباب اجتناب اجلرائم، ويوفر له بدائل، 
فإذا وقع يف اجلريمة أنزلت به العقوبة ردعا له ولغريه، وإذا مل تتوفر هذه البدائل مل ينفذ احلد. 
ولذلك جاء األمر بدفع احلدود بالشبهات. َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه 

ُدوَد َما َوَجْدُتْم َلُه َمْدَفًعا ")1(. َم:" اْدَفُعوا احْلُ َوَسلَّ

ولنرضب مثال بجريمة الزنا، فإن اإلسالم حني حرمها حرم مقدماهتا، فجاء يف سورة 
ُه َكاَن َفاِحَشًة َوَساَء َسبِياًل ")2(. والنهي عن قربان الزنا يعني  َنا إِنَّ اإلرساء:" َواَل َتْقَرُبوا الزرِّ
النهي عن مقدماته، وقد سمى رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املقدمة باسم النتيجة كام يف 
َم َقاَل:" ُكتَِب َعىَل اْبِن آَدَم َنِصيُبُه  بِيرِّ َصىلَّ اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ صحيح مسلم َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َعْن النَّ
َساُن ِزَناُه  ا ااِلْستاَِمُع َواللرِّ ُذَناِن ِزَنامُهَ َظُر َواأْلُ ا النَّ اَلَة َفاْلَعْيَناِن ِزَنامُهَ َنا ُمْدِرٌك َذلَِك اَل حَمَ ِمْن الزرِّ
َذلَِك  ُق  َوُيَصدرِّ َوَيَتَمنَّى  َيَْوى  َواْلَقْلُب  َطا  اخْلُ ِزَناَها  ْجُل  َوالررِّ اْلَبْطُش  ِزَناَها  َواْلَيُد  اْلَكاَلُم 

ُبُه ")3(. اْلَفْرُج َوُيَكذرِّ

ال  احلد  فإن  حيل  ال  ما  إىل  استمع  أو  بشهوة  له  حتل  ال  امرأة  إىل  نظر  من  أن  ومعلوم 
يطبق عليه، ولكن تسمية املقدمة باسم النتيجة فيها حتذير مما يوصل إليها وجيعل اجتناب 

اجلريمة أسهل. 

عىل  اخلامر  برضب  األمر  من  املثريات  كواتم  من  كاملة  منظومة  النهي  هذا  ويصاحب 

ُبَهاِت - )ج7/ص 439( ُدوِد بِالشُّ رْتِ َعىَل امْلُْؤِمِن َوَدْفِع احْلُ )1( سنن ابن ماجه، َباب السرِّ
)2( سورة اإلرساء اآلية 32.

َنا َوَغرْيِِه- )ج 13 / ص 125( ُه ِمْن الزرِّ َر َعىَل اْبِن آَدَم َحظُّ )3( صحيح مسلم باب ُقدرِّ
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اجليب ، وعدم إبداء الزينة ، وترك اخلضوع بالقول ، والرضب باألرجل ، وحتريم التربج، 
والتعطر،  واخللوة باألجنبية ، والرتغيب يف الزواج ... فإذا اجتمعت هذه األسباب كلها 

يكون الطالب للمعصية منحرفا مريض النفس ال يصلحه وأمثاله إال العقاب.

والعقاب يف اإلسالم ذو بعدين: بعد تأديبي للجاين وبعد ردعي لغريه.

بعدا العقاب في التشريع اإلسالمي: 

يتجىل البعد التأديبي للعقاب يف الترشيع اإلسالمي يف أنه يشهر باجلاين وبجريمته، فقد 
اَم َطائَِفٌة ِمَن امْلُْؤِمننَِي ")1(. وقصد التشهري هنا جيل، وهو  جاء يف حد الزنا:" َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبُ
أيضا واقع يف حد الرسقة ألن اليد املقطوعة وصمة عار مالزمة لصاحبها وذلك كفيل بكتم 

املرغبات يف اجلريمة يف نفسه وتقديره لعواقب فعله.

بينه وبني نقل  الردعي فهو حتذير غريه من مثل عقوبته، بل ونفس احليلولة  البعد  وأما 
عدوى اجلريمة لغريه، وقد جاءت يف القرآن الكريم إشارة طريفة ملثل هذا املعنى يف قوله 

ُقوَن ")2(. ُكْم َتتَّ ْلَباِب َلَعلَّ سبحانه وتعاىل: " َوَلُكْم يِف اْلِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأويِل اأْلَ

إىل  أدى  وإن  للحياة ألنه  اآلية جعلته سببا  قتل، ولكن  النفس  القصاص يف  أن  وذلك 
إزهاق نفس ظاهرا فإن تركه سيؤدي إىل إزهاق أنفس كثرية.

)1( سورة النور اآلية 2.
)2( سورة البقرة اآلية 179.
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اخلال�سة 
نخل�س من هذا البحث اإلى النتائج الآتية:

من . ١ اآلمنني  ترويع  وانتشار  واألعراض  واألموال  األنفس  عىل  العدوان  انتشار  إن 
أصبح  الذي  اإلجرام  من  احلد  عن  القانونية  األنظمة  بعجز  ينطق  الناس،  بسطاء 

ظاهرة متنامية يوما بعد يوم. 
قواعد . ٢ عن  متيزها  التي  اخلصيصة  هو  القانونية  القواعد  إلزام  أن  القانونيون  يزعم 

يوقع عىل من خيالف تلك  الذي  األخالق والدين، وتربز خاصة اإللزام يف اجلزاء 
االلتزام  عىل  اإلجبار  أو  العقاب  أو  الفعل  رد  باجلزاء  واملقصود  القانونية،  القاعدة 
واالحرتام عن طريق استعامل القوة العامة املتمثلة يف وظيفة السلطة العامة للدولة 

فيقوم بالتنفيذ رجال الدرك والرشطة عند اللزوم.
دل حديث احلالل واحلرام عىل أن لإللزام يف الترشيع اإلسالمي أبعادا ثالثة: أوهلا: . ٣

البعد الديني ممثال يف التقوى واخلوف من مواقعة احلرمات، وإليه اإلشارة بـ" أال وإن 
يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي 
القلب ". والثاين: البعد االجتامعي: وإليه اإلشارة برباءة العرض –أي السمعة- يف 
قوله صىل اهلل عليه وسلم:" استربأ لدينه وعرضه". والثالث: البعد العقايب ممثال يف 
احلدود والتعازير املنصوص عليها بالبيان والتفصيل أو عىل وجه العموم واإلطالق. 

البعد اإليامين جيعل ماليني من الناس يف شتى أنحاء العامل يتورعون عن اجلرائم حتى . ٤
وهم ال خيافون العقوبة القانونية عليها ألهنا غري جمرمة يف قوانني بعض الدول، بل يف 

ثقافات بعضها الرتغيب فيها واحلث عليها.
بعض القوانني والترشيعات التي ال يمكن أن تفرض يف غري الترشيع اإلسالمي ألن . ٥

الرقابة املدنية عليها غري ممكنة.
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اجلزاء يف الترشيع اإلسالمي َيُصفُّ اجلزاء احلسن عىل التزام الترشيعات إىل جانب . ٦
العقاب عىل خمالفتها، وهو ما ال يوجد يف القوانني الوضعية، وأحيانا قد يكون سبب 
اإللزام ترغيبا فقط، قد يتجاوز أحيانا اجلزاء والعقاب إىل أمور أخرى منها: اإلقناع 
بفائدة االلتزام لإلنسان كفرد وللجامعة والتنبيه عىل مآالت الفعل وعىل عظمة اجلرم.

املطهرة، . ٧ النبوية  الكريم والسنة  بالقرآن  الترشيع اإلسالمي بخاصة االرتباط  ينفرد 
ولذلك يعرفه العامل واألمي واملختص والعامي، ويسمعونه ُيتىل يف حماريب الصالة 

كل يوم وعىل املنابر بل ويف التالوات الفردية ويف أحاديث الناس.
من جتاوز احلاجز اإليامين فإنه يواجه حاجزا آخر وهو احلاجز األديب واالجتامعي، . ٨

واحلرام  احلالل  حديث  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  قوله  يف  إليه  اإلشارة  وقعت  وقد 
املخالف  أن  إذ  وعرضه".  لدينه  استربأ  فقد  الشبهات  اتقى  سابقا:"فمن  املذكور 
لعواقب  يقيم حسابا  مما جيعله  املؤمنني  بني  منبوذ  بأنه  اإلسالمية حيس  للترشيعات 
فعله عىل املستوى األديب واالجتامعي حتى ولو كان ال يملك من التقوى والورع ما 
جيعله يلتزم هذه األحكام، فهو يلتزمها خوفا من هذا اجلزاء االجتامعي إذا مل يلتزمها 

خوفا من اجلزاء األخروي.

إىل . ٩ وبالنظر  تدين،  هي  وربه  العبد  بني  عالقة  كوهنا  إىل  بالنظر  اإلسالم  ترشيعات 
اإللزام االجتامعي والعقايب أيضا هي أحكام قانونية متعلقة بالنظام العام.

هذا اجلزاء األديب واالجتامعي قد يكون تلقائيا كاملشار إليه يف حديث احلالل واحلرام . ١٠
ناشئا عن  املحرمات. وقد يكون  أو  للشبهات  املواقع  الناس يف عرض  وهو وقوع 
سبب ديني وعىل هذا حيمل تغيري املنكر بالقلب الذي جاء يف احلديث املشهور:"من 
وذلك  فبقلبه  يستطع  مل  فإن  فبلسانه  يستطع  مل  فإن  بيده  فليغريه  منكرا  منكم  رأى 
وقد يكون عقوبة صادرة بأمر من ويل األمر تأديبا، كالذي حدث  أضعف اإليامن"، 

لكعب بن مالك وصاحبيه ريض اهلل عنه ملا ختلف عن غزوة العرسة.
االستعاضة . ١١ وهو  اإلسالمي،  الترشيع  يف  إال  يوجد  ال  آخر  اجتامعي  بعد  هناك 

أقرب إىل اإلصالح واإلحاطة  بتحكيم اجتامعي  السلطوي  القضائي  التحكيم  عن 
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بحقائق األشياء وأقدر عىل معرفة خبايا العالقات األرسية يف حالة تنازع الزوجني 
ووقوع الشقاق بينهام.

إذا جتاوز اإلنسان احلاجز اإليامين ثم احلاجز األديب فعند ذلك يواجه احلاجز األخري . ١٢
القوانني  يف  يوجد  ما  فقط  وهو  العاجل  الدنيوي  العقاب  من  اخلوف  حاجز  وهو 

البرشية، مما جيعل الترشيع اإلسالمي متفوقا يف هذا املجال بام ال وجه فيه للمقارنة.
بعد نشوء دولة . ١٣ النبوة  أواخر عهد  إال يف  يأت  مل  اجلرائم  النص عىل حتريم بعض 

اإلسالم وجتذره يف قلوب الناس وأعامهلم وعامة آيات احلدود والعقوبات جاءت 
يف السور املدنية.

التقوى والورع، وإن كان ال . ١٤ التزام األحكام الرشعية يف اإلسالم قائم عىل  مبنى 
يقف عند هذا احلد، ولكن يرد إىل احلق بالسلطان من مل يرتد إليه بالقرآن.

االحرتازية . ١٥ اإلجــراءات  من  جلملة  تتويج  هي  اإلسالم  يف  والعقوبات  احلدود 
األخرى،  وعالج اإلسالم لإلجرام ال يعتمد عىل العقوبة احلدية فقط، ولكنها جزء 

من منظومة كربى
للعقاب يف الترشيع اإلسالمي بعدين: بعد تأديبي للجاين وبعد ردعي لغريه.. ١٦

 مت البحث وهلل احلمد واملنة 
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اإعجاز القراآن الكريم في الإخبار عن 
الغيبيات

اأ.د.حممد اأحمزون
كلية الآداب والعلوم الإنـ�صــانـيـة

مـكــنـا�س- املـــغــرب



مقدمة
إن الكتاب العزيز حجة اهلل تعاىل عىل عباده منذ أول حلظة من نزوله. ولئن كان إعجاز 
و  لتحـديــه  العرب  أذعـــن  وقد  ونظمه،  أسلوبه  و  بالغته  و  القرآن ظاهرا يف فصاحته 
معجزا  يزال  ما  فهو  البيان،  عىل  أقدرها  و  األمم  أفصح  كانوا  أهنم  رغم  بذلك  له  سلموا 
للعرب و غريهم من األمم، بل معجزا اإلنس و اجلن:{ قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن عىل 

أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهريا})اإلرساء:88(.

وكيف ال يكون أمر القرآن الكريم كذلك، وهو كالم اهلل عز وجل العليم احلكيم اخلبري 
املحيط بكل شء: }ولو أنام يف األرض من شجرة أقالم و البحر يمده من بعده سبعة أبحر 

ما نفدت كلامت اهلل، إن اهلل عزيز حكيم} )لقامن:27(.

البرشية عىل سطح هذا  باستمرار  متجددا ومستمرا  الكريم  القرآن  لذلك كان عطاء  و 
الكوكب، فاستعمل سبحانه وتعاىل حرف السني) سنوريم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم( 
)فصلت:53(، لبيان استمرارية  العطاء وجتدده ومواكبته لكل تطور برشي. و هلذا وصف 
القرآن املجيد يف حديث رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( بأنه:« ... وال تنقيض عـجـائـبه 

و ال خيلق عن كثرة الرد«.)1(

)1( أخرجه الدارمي يف سننه، كتاب فضائل القرآن، ج 2، ص 431. حديث ضعيف ولكن معناه صحيح .
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احلرب بني الفر�س والروم
كان نظام العامل يف هناية العرص القديم يقوم بصفة عامة عىل توازن قوتني عظيمتني مها: 
املتوسط من جهة، و  البحر األبيض  التي كانت تضم كل حوض  الرومانية  اإلمرباطورية 
األمرباطورية الفارسية التي كانت متتد من هنر الفرات حتى حدود اهلند من جهة أخرى. 
و كانت عالقة كل قوة باألخرى بصفة عامة عدائية بسبب املناطق املتنازع عليها عىل ختوم 

الدولتني. و هلذا كانت العالقات بينهام يف الغالب عالقات نزاع و صدام و تداول.)1(
وكانت كفة الفرس هي الراجحة منذ عهد »جستنيان« إمرباطور بيزنطة. و كانت الدولة 
الدولة  حساب  عىل  للتوسع  مواتية  الفرصة  انتعاش،فوجدت  حالة  يف  وقتئذ  الفارسية 

البيزنطية التي كانت يف حالة تدهور و انحالل من كافة الوجوه و النواحي)2(.

إدالة الفرس على الروم

من  بالقرب  بيزنطيا  جيشًا  هزموا  حيث  الشام،  عىل  الفرس  هجوم  بدأ  611م  سنة  يف 
فبعد االستيالء  الفرس يف كل اجتاه،  اندفع  أنطاكية سنة 613 م.)3( ونتيجة هلذا االنتصار 
عىل أنطاكية تقدموا جنوبا فاستولوا عىل دمشق، و توغلوا شامال يف إقليم قليقية، و استولوا 
عىل طرسوس، ونجحوا يف طرد البيزنطيني من أرمينية )4(. وبعد دمشق دخل الفرس إىل 
فلسطني فاستولوا عىل مدينة بيت املقدس بعد حصار دام ثالثة أسابيع يف سنة 614 م. و 
ظلت بيت املقدس لعـدة أيام مــــسـرحـا لسـفـك الدماء و احلرائق و السلب و النهب، 
فسلبت كنوز الكنائس، و أصاب التدمري كنيسة القيامة التي شيدها قسطنطني العظيم )5(. 
وزاد الفرس من إذالل البيزنطيني ، إذ محلوا الصليب املقدس أعظم أثر عند املسيحيني إىل 

بالد فارس.)6( 

)1(  وسام فرج : دراسات يف تاريخ وحضارة اإلمرباطورية البيزنطية،ص 147 .
)2(  جوزيف نسيم يوسف: تاريخ الدولة البيزنطية، ص 101.

)3(  وسام فرج: دراسات يف تاريخ و حضارة اإلمرباطورية البيزنطية، ص 101. 
)4(  جوزيف نسيم يوسف : تاريخ الدولة البيزنطية، ص 102.

)5(  وسام فرج : دراسات يف تاريخ وحضارة اإلمرباطورية البيزنطية، ص 150.
)6( جوزيف نسيم يوسف : تاريخ الدولة البيزنطية، ص 102.

139العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية



وكانت هذه االنتصارات حافزا للفرس عىل التوغل داخل حدود الدولة البيزنطية، حتى 
وصلت جيوشهم سنة 615م إىل شواطئ البوسفور، و عسكروا عند كريوبوليس املواجهة 

للقسطنطينية. ومن هذا املركز احليوي بالنسبة لبيزنطة أمىل كرسى رشوطه عىل هرقل)1(. 
وزادت الكوارث التي أصابت بيزنطة، حيث بدأ الفرس سنة616م غزو مرص، أغنى 
واليات اإلمرباطورية، ومصدر إمداد العاصمة بالقمح. وهكذا أصبح الفرس يسيطرون 
اإلمرباطورية  ظروف  وبسبب  اخلارجية،  األخطار  هذه  وأمام  األدنى)2(.  الرشق  كل  عىل 
خوض  إىل  مضطرا  نفسه  »هرقل«)610-641م(  البيزنطي  اإلمرباطور  وجد  الداخلية، 
رصاع مرير وطويل ضد الفرس بعد أن يئس من قبوهلم لطلب الصلح الذي تقدم به إليهم 
لتهدئة األوضاع. إذ كان الرد الوحيد الذي يلقاه من كرسى الثاين أبارويز) ت628م( هو: 
»لن أدعك حتى تنبذ وتتربأ من هذا املصلوب الذي تقول أنه اهلل، وحتى ختر ساجدا أمام 
الشمس«)3(. أمام هذا املوقف، وقفت الكنيسة البيزنطية إىل جانب اإلمرباطور، وقـدمــت 
كـنــوزها و نفائسها سلفة إىل الدولة ملواجهة نفقات احلرب. وكان هلذه اإلجراءات أثرها 

يف إنقاذ خزانة الدولة وإعداد اجليوش و األساطيل لقتال العدو)4(.

إدالة الروم على الفرس

ويف خريف سنة627م بدأ هرقل هجومه الكبري واحلاسم جنوبا يف اجتاه قلب اإلمرباطورية 
الفارسية.  ومع بداية كانون األول)دجنرب( كان هرقل قد وصل أمام نينوى. وهناك دارت 
املعركة الفاصلة اهلامة بني القوتني الكبريتني، وحسمت نتيجتها لصالح الروم البيزنطيني. 
ويف هذه املعركة قىض هرقل عىل اجليش الفاريس و أحلق به أعنف هزيمة، وحقق لبيزنطة 
أعظم انتصارًا.ففي مطلع سنة628م استوىل عىل  دستاجرد، وكانت املكان املفضل إلقامة 

امللك الفاريس، و اضطر كرسى للرتاجع إىل عاصمته املدائن)5(

)1( إسمنت غنيم : تاريخ اإلمرباطورية البيزنطية، ص 39.
)2( وسام فرج : دراسات يف تاريخ وحضارة اإلمرباطورية البيزنطية، ص 150.

)3( املرجع السابق، ص 151.
)4(  جوزيف نسيم يوسف: تاريخ الدولة البيزنطية، ص 105-104.

)5(  وسام فرج: دراسات يف تاريخ وحضارة اإلمرباطورية البيزنطية، ص 155.
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للقتال  هناية  وضعت  الفرس  مملكة  داخل  هامة  أحداث  وقعت  سنة628م  ربيع  وبعد 
الدائر، إذ قامت ضد كرسى ثورة داخلية وقبض عليه وقتل، فقام ابنه«كافاد شريويه« الذي 

خلفه بعرض الصلح عىل هرقل.)1(
كل  اسرتجاع  هرقل  استطاع  للفرس،  الكامل  االهنيار  و  الروم  النتصارات  ونتيجة 
األقاليم التي استوىل عليها الفرس وهي: أرمينية، و اجلزيرة، و الشام، و فلسطني، ومرص. 
وبمجرد هزيمة الفرس أرسل هرقل إعالنا بالنرص إىل القسطنطينية وصف فيه نجاحه ضد 

الفرس، وأعلن هناية احلرب)2(.
ربيع  يف  ذهب«هرقل«  عليها،  استولوا  التي  األقاليم  كل  من  الفرس  خرج  أن  وبعد 

سنة630م إىل بيت املقدس و دخلها)3(.
النرص  أن  معلنا  الروم  و  الفرس  بني  الدائرة  احلرب  هذه  إىل  الكريم  القرآن  أشار  وقد 
سيكون حليفا للروم يف النهاية بعد هزيمتهم من قبل الفرس. قال تعاىل: }أمل غلبت الروم يف 
أدنى األرض وهم بعد غلبهم سيغلبون يف بضع سنني، هلل األمر من قبل ومن بعد، ويومئذ 

يفرح املؤمنون بنرص اهلل ينرصمن يشاء، وهو العزيز الرحيم{]الروم:5-1[.
ووجه اإلعجاز ها هنا أنه مل يتوقع أحد أن يكون النرص حليفا للروم؛ فقد كانت فارس 
حينئذ قاهرة هلم، حيث بلغت دولة الروم من الضعف حدا يكفي من دالئله أهنا غزيت يف 
عقر دارها وهزمت يف بالدها ويف أحب البقاع إليها:بيت املقدس، يف املنطقة املحيطة بالبحر 

امليت، وعرب القرآن عن ذلك بقوله:}يف أدنى األرض{]الروم:3[.
و ملا نزلت هذه اآليات، كذب املرشكون هبذا الوعد اإلهلي بنرص الروم يف بضع سنني، 
وتراهنوا مع املسلمني عىل تكذيبه؛ إذ مل يكن أحد منهم يظن أن تقوم للروم قائمة بعد الغزو 
الغيب  املطلع عىل  القادر  تعاىل  اهلل  الفرس. ولكن  قبل  دارها من  الذي حصل هلا يف عقر 
ال خيلف وعده، فتحقق النرص للروم عىل الفرس بعد بضع سنوات من تلك احلادثة، بل 
ونرص  الفرس،  عىل  الروم  نرص  واحد:  وقت  يف  نرصين  بتحقق  القرآنية  النبوءة  وحتققت 
املؤمنني عىل املرشكني يوم بدر طبقا ملا جاء يف قوله تعاىل:}وهم من بعد غلبهم سيغلبون  يف 

)1( املرجع السابق، ص 155.

)2( املرجع السابق، ص 156.

)3( املرجع السابق، ص 156.
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بضع سنني، هلل األمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح املؤمنون بنرص اهلل{]الروم:4-3[.)1(   
و هذا يستحيل أن يتنبأ به برش؛ ألنه ربط ألمور يف الغيب، وحلوادث ال صلة إلحداها 
باألخرى؛ فال توجد أسباب ووسائل تربط بني معركة املسلمني مع قريش ومعركة الفرس 
مع الروم. والعجيب أن الروم كانوا قد بلغوا من الضعف حدا كبريا كام سبق ذكره، حتى 
غزوا و هزموا يف عقر دارهم. وهذا جيعل املتنبأ حيجم عن الكالم يف انتصارهم عىل الفرس، 
فسبحان العليم اخلبري املحيط بكل شء. و قد يسأل البعض : ملاذا قال اهلل عز وجل } يف 
بضع سنني{، ومل حيدد الوقت حتديدا أدق من هذا، يف يوم كذا يف شهر كذا يف عام كذا، وهو 
سبحانه العليم اخلبري؟ و اجلواب عىل هذا األمر يرجع إىل املتلقني للنبأ، فالناس يف حساباهتم 
ال جيرون عىل وترية واحدة، فمنهم من حيسب بالشمس، ومنهم من حيسب بالقمر، ومنهم 
من يكمل الكسور، ومنهم من يلغيها. فكان مقتىض احلكمة التعبري باللفظ الصادق عىل كل 
تقدير ليكون أقطع للشبهة وأبعد عن اجلدل. ثم إن احلرب امتدت بني الفرس والروم أياما 
وشهورا كام سلف. ولذلك مل يقل تبارك وتعاىل«بعد بضع«، و إنام قال جل ثناؤه }يف بضع{. 
ويف اآلية الكريمة أيضا ملحة طريفة يف قوله تعاىل:} يف أدنى األرض{، ويقصد هبا املنطقة 

املحيطة بالبحر امليت. وقد ثبت علميا أهنا أدنى بقعة، أي أخفض بقعة عىل اليابسة.)2(

تجميع يهود الشتات في فلسطين

لقد رسم الكتاب العزيز خريطة مستقبل اليهود، و أنزل ذلك عليهم يف كتاهبم، وقصه 
ليسئوا  اآلخرة  }فإذا جاء وعد   : تعاىل  قال  أوائل سورة اإلرساء،  الكريم يف  القرآن  علينا 
وجوهكم وليدخلوا املسجد كام دخلوه أول مرة وليتربوا ما علوا تتبريا{ ]اإلرساء: 7[. ويف 
فإذا جاء  لبني إرسائيل اسكنوا األرض  بعده  :}وقلنا من  أواخر سورة اإلرساء قال تعاىل 

وعد اآلخرة جئنا بكم لفيفا{]اإلرساء:104[.
 ونستطيع أن نفهم وجه اإلعجاز يف هذه اآليات الكريمة؛ إذ يكشف لنا القرآن الكريم عن 
مستقبل اليهود الذي ينبأ عن فساد آخر معه علو كبري. ويبدو أن الفساد الثاين املقرون بالعلو 

)1(انظر الرتمذي : السنن، رقم احلديث 3192، ج 5 ص 252. وابن كثري: تفسري القرآن العظيم، ج 6، ص 303 – 
304. حديث حسن

)2( زين حممد شحاتة : أسامء اهلل احلسنى من القرآن الكريم واحلديث الصحيح، ص 391 -392..
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هو فسادهم اآلن الذي مأل الدنيا يف هذا العرص، بعد أن أسسوا دولتهم يف أرض فلسطني 
السليبة. فهم ينتظرون وعد املرة الثانية التي جاء التعبري عنها بوعد اآلخرة )أي الثانية(.

و نالحظ يف وعد املرة اآلخرة هذا أن اهلل عز وجل يأيت هبم لفيفا من مواطن تقطيعهم 
يف األرض)أي من مواطن الشتات( إىل فلسطني يف أرض الشام.و معنى اللفيف يف اللغة: 
العايص  والضعيف و  و  املطيع  و  الدنئ  و  الرشيف  فيهم  قبائل شتى  القوم جيتمعون من 
القوي.)1( وهذه التعريفات لكلمة اللفيف تنطبق عىل األخالط اليهودية التي أتت بمئات 
األلوف من الرشق و الغرب من خمتلف بلدان العامل، واجتمعت إلقامة الكيان الصهيوين، 
وجتتمع يف عرصنا هذا لدعم دولة إرسائيل املحتلة بالرجال و العتاد، وذلك منذ النصف 
الثاين من القرن التاسع عرش إىل يومنا هذا. فالدالئل الواقعية تشري بقوة إىل أن اليهود يف هذا 
العرص سعوا بكل ما أوتوا من قوة لتهيئة كل ما يلزم لتنفيذ وعد اآلخرة)الثانية( عليهم. 
نواة لدولة يودية كبرية ذات علو يف  لتأسيس  أوتوا من دهاء ومكر  ما  فقد خططوا بكل 
األرض، أغرت وال زالت تغري عددا كبريا من يود الشتات أن ياجروا إليها. وتم ذلك 
بمساعدة أمم ذات قوى كربى يف األرض.  ففي عام 1917م )1336هـ( مل تتفق الرأساملية 
و الشيوعية- ومها قوتان متضادتان- إال عىل مسألة واحدة وهي السامح لليهود بإقامة كيان 
بعد  العثامين  انتزعتها من احلكم  و  فلسطني  بريطانيا  احتلت  . فحني  فلسطني)2(  ودولة يف 
احلرب العاملية األوىل، كان اليهود وقتئذ يشكلون أقلية عددية بالنسبة لسكاهنا العرب، أي 
بسبب  اليهود  أعداد  يف  رهيبة  زيادة  حدثت  الربيطاين  االحتالل  وحتت  فقط.   %10 نسبة 
اهلجرة اجلامعية الضخمة إىل فلسطني، حيث نسقت بريطانيا مع الصهيونية إلغراق فلسطني 
باليهود القادمني من كل مكان. وكانت القنصليات الربيطانية يف أنحاء العامل متنح اليهود 
تأشريات دخول إىل فلسطني، كام أصدرت السلطات الربيطانية يف فلسطني قانونا لتيسري 

تدفق املهاجرين إليها، فأخذ يود الشتات يأتون من كل حدب و صوب)3( . 
ومنذ قيام دولة اليهود يف فلسطني عام1948 م )1368هـ(، و اليهود جيتمعون فيها من 

كل أنحاء العامل.فمن جمموع2 .500000 يودي يف فلسطني جاء: )4(   

)1( ابن منظور : لسان العرب، ج 3 ، ص 381، وابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 5، ص 207.
)2( انظر كتاب املؤلف : تاريخ العالقات الشيوعية الصهيونية، ص 68.

)3(  عمر عبد العزيز عمر: دراسات يف تاريخ العرب احلديث واملعارص، ص 661 – 662.
)4(  إبراهيم الرشيقي : دور الدول االشرتاكية يف تكوين إرسائيل، ص 60.
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من االحتاد السوفيايت وبلدان أوربا الرشقية1.560000
من األقطار األسيوية و اإلفريقية350.000
من أوربا الغربية300.000
من أمريكا الشاملية70.000

يود عرب220.000

وكان اإلحتاد السوفيايت  مصدر أكرب عملية هتجري لليهود يف عقد السبعينات عن طريق 
أتوا من  الذين  النمسا باالتفاق مع رئيس وزرائها اهلالك كرايسكي. و يكون بذلك عدد 
االحتاد السوفيايت من اليهود منذ عام 1971م إىل عام 1980م؛ 255.383 مهاجر، أي 

أكثر من ربع مليون، حسب اجلدول اآليت)1(:

عدد الذين و�صلوا اإلى فل�صطني املحتلةعدد املهاجرينال�صنة

197113.00011.500
197232.00031.652
197335.00033.477
197430.00020.000
197513.00011.459
197614.38314.000
197717.00008.383
197829.00012.000
197951.00017.000
198021.00012.542

وجتدر اإلشارة إىل أن إغراءات الظفر املؤقتة لليهود عىل املسلمني يف عدة معارك حني 
انحرف هؤالء عن منهج اهلل يف عقيدهتم وسلوكـهـم رافعـيـن الفـتات جاهلية كالقومية 

)1( صحيفة يدعوت أحرونت، 13 آذار )مارس( 1981 م.
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و االشرتاكية و الليربالية أغرى املزيد من شتات اليهود ليهاجروا إىل موطن املعركة القادمة، 
حتى يالقوا مصريهم املنتظر الذي هو قادم ال حمالة بإذن اهلل تعاىل، حتقيقا من اهلل عز وجل 
كام  املسجد  ليدخلوا  و  وجوهكم  ليسؤوا  اآلخرة  وعد  جاء  فإذا  هلم:}  القرآن  يف  لوعيده 

دخلوه أول مرة و ليتربوا ما علوا تتبريا{ ]اإلرساء:7[

ويقهروهم(  يينوهم  أي  اليهود)  وجوه  يسؤون  الذين  أن  النص  سياق  من  يبدوا  و 
وليتربوا ما علوا تتبريا )أي يدمروا وخيربوا ما ظهروا عليه( هم املسلمون. ويشري قول اهلل 
املعنيون يف  املسلمني هم  أن  إىل  مرة( ضمنا  أول  املسجد كام دخلوه  )وليدخلوا  عز وجل 
النص أيضا؛ ألهنم هم الذين حيرصون عىل دخول املسجد األقىص معظمني له، ومطهرين 
ساحاته وجنباته من رجس الذين كفروا، كام دخلوه أول مرة يف عهد اخلليفة الراشد عمر 

بن اخلطاب )ريض اهلل عنه(،

ويدخلونه ثاين مرة حني حيكمون اإلسالم يف حياهتم عقيدة ورشيعة، وفكرا وسلوكا.

بل هناك دليال نصيا يبني بوضوح املعنيني باملواجهة مع اليهود يف )وعد اآلخرة( وهم 
املسلمون، يف احلديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة عن النبي )صىل اهلل عليه وسـلـم( 

قال : »ال تقوم الساعة حتى يقاتل املسلمون اليهود، فيقول احلجر والشجر : يا مسلم هذا 
يودي خلفي تعال فاقتله، إال الغرقد فإنه من شجر اليهود«)1(

وهذه من األمور الغيبية التي مل تقع بعد، وسيتحقق وقوعها بإذن اهلل كام أخرب الوحي. 
وقد رأينا املقدمات، و النتائج مبنية عليها ال حمالة.

إنجاء بدن فرعون

ببدنك  ننجيك  تعاىل:}فاليوم  و  سبحانه  احلق  له  قال  اللعني  فرعون  روح  خروج  قبيل 
اهلل  )صىل  النبي  عىل  الكريم  القرآن  نزول  عرص  آية{]يونس:92[.ويف  خلفك  ملن  لتكون 
عليه وسلم( كان كل شئ جمهوال عن هذا األمر؛ فلم تكتشف جثث الفراعنة إال يف هناية 

القرن التاسع عرش امليالدي.

)1(  أخرجه مسلم يف كتاب الفتن وأرشاط والساعة، رقم 2922، ج 4، ص 39 – 22.
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و بالتايل فإن جثة فرعون موسى التي ما زالت ماثلة للعيان إىل اليوم شهادة مادية جلسد 
الربوبية واأللوهية، وعارض طلبات الرسول املرسل  حمنط لشخص طغى و جترب وادعى 
التلف  تعاىل جثته من  املطاردة، وأنقذ اهلل  أثناء تلك  إليه، بل وطارده يف هروبه ومات يف 

لتصبح آية للناس كام ذكر القرآن الكريم.

فامذا حصل لفرعون بعد غرقه وإلقاء جثته عىل الشاطئ؟ لقد أخذ قومه جثته وحنطوها، 
ووضعوها يف مدافن األرسة الفرعونية بجانب جثث ملوك الفراعنة الذين ماتوا قبله)1(.

هيكل  حفظ   : هو  والتحنيط  التحنيط.  فن  يتقنون  الفرعوين  العهد  يف  املرصيون  وكان 
جسم امليت بتخليصه  من املواد الرخوة من جلد وغشاء، و تطهري جوفه بمواد خاصة.)2( 

حيث  السحيق،  الزمن  ذلك  يف  الفراعنة  زمن  للمرصيني  تسجل  متقدمة  مهارة  هو  و 
كان جيهل التحنيط األقوام الذين عارصوهم والذين جاءوا بعدهم. ولذلك حفظوا جثث 
املقابر امللكية. وبقيت تلك اجلثث موجودة  فراعنتهم املحنطة يف األهرامات املعروفة، ويف 

حتى عثر عليها علامء اآلثار يف هناية القرن التاسع عرش امليالدي و بداية القرن العرشين)3(.

وكان من اجلثث التي عثروا عليها جثة هذا الفرعون الذي قال له اهلل تعاىل قبل أن يموت 
غرقا:}فاليوم ننجيك ببدنك لتكون ملن خلفك آية{]يونس:92[.

ومن وجوه اإلعجاز يف هذه اآلية الكريمة أن اهلل تعاىل مل ينج جثته ملعارصيه فقط لتكون 
هلم آية، و إنام أنجى جثته من الفناء، و بقيت حمفوظة يف مقابر وادي امللوك يف »طيبا« بالضفة 
املقابلة لألقرص من النيل كام يقول علامء اآلثار، حتى أخرجت من هناك ورآها الناس يف 

عرصنا يف حالة املومياءات امللكية يف املتحف املرصي بالقاهرة. 

وقد جاء مفهوم اإجناء البدن على نحو وا�صع: 

• عىل 	 ألقي  وإنام  لألسامك،  طعاما  يرتك  ومل  البحر،  قعر  يف  يغوص  بدنه  يرتك  فلم 
شاطئ البحر. 

)1( صالح اخلالدي: القصص القرآين : عرض وقائع وحتليل أحداث، ج 2، ص106.
)2( إبراهيم مصطفى و آخرون: املعجم الوسط،ج 1، ص 202. 

)3( صالح اخلالدي: القصص القرآين: ج2، ص106
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• وعلم اهلل تعاىل قومه فن التحنيط و أهلمهم حتنيطه و إزالة ما يرسع الفناء منه ودفنه 	
يف مقابر خاصة حمفوظة. 

• الفنـاء 	 عوامـــل  تــصلــه  لـم  السنني  آالف  حمفوظا  بدنه  عاله  جل  أبقى  و 
البرشية)اللصوص(  و  ــواء(  اهل ــرارة،  )احل الطبيعية  التالش  و  الذوبـان  و 

واحليوانية)القوارض(.

• عرش 	 التاسع  القرن  هناية  يف  املحنط  بدنه  اكتشاف  اآلثار  علامء  ذكره  جل  أهلم 
امليالدي، ووضع يف متحف اآلثار لرياه الناس)1( .

 و بهذا املفهوم الوا�صع للجناء يكون قوله تعالى:} ملن خلفك{ عربة للنا�س:

•  قومه معارصوه الذين كانوا يؤهلونه عندما يشاهدون بدنه لعلهم يتعضون.	

• بنو إرسائيل معارصوه الذين شهدوا مرصعه فزدادوا شكرا هلل تعاىل.	

• الناس القادمون بعد اآلف السنني من مرصعه، سيشاهدون جثته املحنطة املحفوظة.)2( 	

 ومن وجوه الإعجاز كذلك يف هذه الآية الكرمية: 

• أن اكتشاف جثة فـرعون عام 1998م عىل يـد عـالــم اآلثــار الغريب«لوريت«،)3( و 	
بقاؤها معروضة يف متحف القاهرة يشاهدها الزائرون والسواح آية بينة واضحة عىل 
صدق نبوة حممد )صىل اهلل عليه وسلم(؛ فاهلل تعاىل هو الذي أخربه بتفاصيل غرق 
فرعون، وإنجاء جثته. ولو مل يكن رسوال نبيا ملا علم بذلك؛ ألنه أمي مل يتعلم من 
أحد، ومل يتلق هذه املعلومات من أحد، ال سيام  وأن كتب التاريخ و أهل الكتاب ال 

تتحدث عن هذه اجلزئية املفصلة لغرق فرعون، حيث اختص هبا القرآن الكريم.

•  وأن القرآن املجيد هو كالم اهلل تعاىل، وليس كالم البرش،ويعد ما ذكر آنفا آية عىل 	
صحة وصدق األخبار التارخيية التي أوردها و ذكرها. فقد ذكر القرآن الكريم أن 

)1( صالح اخلالدي: القصص القرآين، ج 2. ص110.
)2(  املرجع السابق، ج2، ص111

)3(  موريس بوكاي: الثوراة و اإلنجيل و القرآن والعلم، ص 209. 
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اهلل عز وجل قد أنجى جثة فرعـون و أبـقــاها عربة ملن خلفه، و اكتشفت هذه 
اجلثة بعد ثالثة عرش قرنا من نزول القرآن، فجاء هذا االكتشاف شاهدا عىل إعجاز 

ما أخربت عنه اآليات.

تغيير  لقب الحاكم من ملك إلى فرعون

لقد عاش النبي )صىل اهلل عليه وسلم( يف أمة أمية منغلقة  يف شبه جزيرة العرب، تقوم 
أحيانا فيها دويالت صغرية ثم تنهار بعد زمن يسري؛ ألهنا تفتقد مقومات الدولة. و كان 
احلكم فيها لعادات و تقاليد القبيلة، ال تعرف إال اليسري عن العامل اخلارجي و أنظمة احلكم 
السائدة يف عرصها، بله الكيانات السياسية املوغلة يف القدم يف العصور اخلوايل. ومن امللفت 
للنظر أن آيات القرآن الكريم أشارت إىل تغيري نظام احلكم يف مرص القديمة؛ فقد كان حاكم 
مرص زمن يوسف)عليه السالم( يلـقب »بامللـك« كام جـاء فــي ســورة يـوسف: } وقال 
امللك ائتوين به أستخلصه لنفيس{ ] يوسف: 54[. وملا أخرب الكتاب العزيز عن اضطهاد 
بني إرسائيل بعد ذلك أطلق عىل حاكم مرص لقب  » فرعون« : } وقال فرعون ذروين أقتل 

موسى وليدع ربه{  )اآلية( ]غافر:26[. 

فام رس تغيري لقب حاكم مرص من امللك إىل فرعون؟ لقد ذكر املؤرخون أن قبائل عربية 
ذات أصل سامي قدمت من آسيا يطلق عليها اهلكسوس)1(، احتلت مرص، ودام حكمها 

هلذا البلد عدة أجيال)2( .

حر  يعقوب  إسم  عليه  منقوش  اهلكسوس  عهد  من  مللك  تارخيي  أثر  عىل  عثر  وقد 
)يعقوب آل( إشارة إىل تبوء أحد بني إرسائيل امللك يف ذلك العرص.و هذا يتناسب مع 

دخول بني إرسائيل إىل مرص وقتئذ)3(.

)1(  يقول إيامنويل فال يكوفسكي أن اهلكسوس هم العامليق و هؤالء قبيلة عربية قديمة سادت جزيرة العرب من قديم 
الزمن. أنظر كتابه : عصور يف فوىض: من اخلروج إىل امللك أختاتون، ص87، 117.

)2(  جيمس هرين يرستيد: تاريخ مرص من أقدم العصور إىل العرص الفاريس، ص180. ووفاليكوفسكي: عصور يف 
فوىض، ص83 ، 93، 115. 

)3(  برستيد: تاريخ مرص منذ أقدم العصور،ص 182 )بترصف(.
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إمرباطورية اهلكسوس. وال  تابعني لسلطة  ووفقا هلذا االستنتاج، كان عربانيو مرص عربا 
يستبعد أن يكون وجود هؤالء العرب بمرص سببا يف تلقيب تلك االمرباطورية دولة الرعاة)1(.

يكون  و  العرب،  اهلكسوس  زمن  مرص  دخلوا  قد  إرسائيل  بنو  يكون  هذا،  عىل  بناء  و 
حكام مرص وقتها ملوكا عربا، ويكون يوسف)عليه السالم( وزيرا للمك العريب الذي حكم 
مرص. ويكون هذا هو رس تكريم ملوك اهلكسوس لبني إرسائيل، عىل إعتبار أن الفريقني 
جاءا من جنوب بالد الشام، و أهنام ليس من أهل البالد األصليني)2(.ثم قام املرصيون بثورة 
وطنية بقيادة«أمحس« أحد أفراد األرسة الفرعونية احلاكمة من قبل، فطردوا اهلكسوس من 

العرب، و أعادوا احلكم إىل الفراعنة)3( . 

و يستنتج من هذا أن ثورة الفراعنة بقيادة«أمحس« عىل اهلكسوس ثورة عىل اإلرسائيليني 
أيضا،  حيث اعتربوا عمالء للمستعمرين اهلكسوس، و يكون هذا هو رس اضطهاد الفراعنة 

لإلرسائيليني بعد طرد اهلكسوس)4(.

فيها  الكريم فرق بني حقبتني خمتلفتني، إحدامها كان  القرآن  أن  ووجه اإلعجاز ها هنا 
يوسف  زمن  مرص  حاكم  عىل  إطالقها  ولعل  أصيلة،  عربية  كلمة  وهي  احلكم«للملك« 

)عليه السالم( دليل عىل أن حكام مرص وقتها كانوا عربا. 

أما »فرعون« فإهنا كلمة أعجمية ليست مشتقة)5(. ولعل إطالقها عىل حاكم مرص زمن 
اضطهاد بني إرسائيل دليل عىل عودة مرص إىل الفراعنة.

عىل أن اإلجابة عىل هذا اإلشكال مل يعرفها علامء اآلثار إال منذ عهد قريب بعد اكتشاف 
حجر رشيد ومعرفة الكتابة املرصية القديمة. فلقب »فرعون« اختص به احلكام املرصيون 
األصليون فقط، ومعناه الباب العايل. أما احلكام اجلانب لقد كانوا يلقبون بلقب »ملك« . 

)1(  املرجع السايق، ص 182،)بترصف( .
)2( صالح اخلالدي: القصص القرآين، ج 2 ، ص262-261.

)3( فاليكوفسكي: عصور يف فوىض، ص 103. ويرستيد: تاريخ مرص منذ أقدم العصور،ص187، و نبيلة حممد عبد 
احلليم: مرص القديمة: تارخيها و حضارهتا، ص 256..
)4( صالح اخلالدي: القصص القرآين،ج2، ص262.

)5( الراغب األصقهاين: املفردات يف غريب القرآن، ص632. 
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وعندما جاء يوسف )عليه السالم( إىل مرص مل يكن حاكم مرص من املرصيني وإنام كان من 
الرعاة اهلكسوس، ولذلك لقب بامللك. أما يف أيام موسى )عليه السالم( فقد كان احلاكم 

مرصيا ومل يكن أجنبيا، ولذلك لقب بالفرعون.)1( 

خاتـمة

العظيم  الكتاب  هذا  بأن  يوقن  أن  بد  ال  الكريم  القرآن  يف  العلمي  باإلعجاز  املهتم  إن 
اهلل  )صىل  ملحمد  خالدة  معجزة  وهو  علام.  شئ  بكل  أحاط  الذي  وجل  عز  اهلل  علم  من 
الكتابة  يعرفون  قوم ال  القرآن يف  نزول  يعيش وقت  كان  الذي  األمي  النبي  عليه وسلم( 
املستقبل  نحو  البرص  بمد  فكيف  اخلالية،  القرون  تاريخ  و  بأخبار  ندر، ال علم هلم  ما  إال 

واستكشاف كنهه.

 عىل أن العلم و التاريخ ليقدمان شهادات مستمرة عىل صدق وصحة ما ورد يف القرآن 
الكريم من أخبار ومعلومات علمية. و هذه الشهادات سواء كانت ذات صلة بعلم الغيب 
املايض  بأخبار  صلة  ذات  كانت  أم  البرش،  علم  عن  يعزب  مما  املستقبل  يف  سيحدث  وما 
القرآن احلكيم  أن  تثبت قطعا  آيات وبراهني جديدة  السحيق وقصص األمم اخلوايل،هلي 
كالم اهلل تعاىل، وكل ما فيه معجز حقا، وصدق و صواب، و أن حممدا رسول اهلل أوحى اهلل 

تعاىل له هبذا الكتاب و النور املبني.

)1(  زين  حممد شحاته: أسامء اهلل احلسنى، ص 387.
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

مالمح الإعجاز الإعالمي في قوله 
تعالى“يا اأيها الذين ءامنوا اإن جاءكم 

فا�سق بنباأ فتبّينوا”
للدكتورة/  رحيمة الطيب عي�صاين

اأ�صتاذ حما�صرة بق�صم الإعلم
جامعة احلاج خل�صر- باتنة-



  
مقدمة 

ترّكز معظم الكتابات التي تتحّدث عن اإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة النبوية الرشيفة 
عىل املجال العلمي والطّبي والبياين)الّلغوي(، وقّل ما تتحّدث عن املجال اإلنساين النفيس 
واالجتامعي، إاّل يف بعض البحوث والّدراسات املتفّرقة يف هذا املجال. وهي يف هذا حمجمة 
–ربام-بسبب أّن القوانني االجتامعية والنفسية املفرّسة للظواهر االجتامعية متغرية، غري ثابتة 
والعلمية  الطبيعية  الظواهر  بعكس  كذلك،  إنسان  واملدروس  الّدارس  ألّن  مطردة،  وغري 

التي حتكمها قوانني ثابتة وأزلية.

    لذلك وجدنا أّنه تكاد تنعدم الّدراسات املهتّمة باإلعجاز اإلعالمي يف القرآن والسّنة، 
والّدراسة  بالتأليف  اإلسالمي«  مصطلح«اإلعالم  تناولت  التي  الكتابات  معظم  أّن  ذلك 
انطلقت من العمل عىل حمور أسلمة املعرفة يف جمال اإلعالم واالتصال، مغفلة العمل عىل 
حمور إسالمية املعرفة، مع أّن املصطلح يوحي مضمونه يف اجتاه املحور الثاين وليس األول، 
ختصص  ذوي  اإلسالمي(  املجال)اإلعالم  يف  الباحثني  أكثر  كون  ذلك  يف  معذورة  وهي 
بعيد)اإلعالم واالتصال(، ليس هلم خلفيات كبرية يف جمال العلوم اإلسالمية، خاصة علوم 

القرآن والسّنة، مصدري التنظري ملثل هذا العمل، إضافة إىل السبب األول.

      لذلك بقي احلديث عن اإلعالم يف القرآن والسّنة، وقواعده وأسسه، وكذا اإلعجاز 
إىل  العميقة  أصواهتا  تصل  مل  التي  الكتابات  بعض  تتناوله  حمتشام  حديثا  فيهام؛  اإلعالمي 
الباحثني واملهتّمني، ناهيك عن عاّمة الناس. فقد أّكدت القراءة املتأّنية لعديد من اآليات 
أبعاده وأساسياته وأخالقياته وأهدافه  العمل اإلعالمي بكل  تتناول  أهّنا  الكريمة  القرآنية 
نظرات  إىل  اآليات  بل وقد أشارت هذه  قبل،  الّدراسات اإلعالمية من  تعهده  مل  تفصيال 
الّدراسات واألعامل يف مجل قصرية معجزة لذوي  خمالفة، وقواعد مغايرة كّلية ملا يف هذه 

الكفاءات البيانية والعلمية عىل أن ختتزهلا يف مثل هذه اجلمل والكلامت.

         وكمثال عىل ذلك ويف آية واحدة فقط، يف قوله تعاىل:«يا أيا الذين ءامنوا إن جاءكم 
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نادمني«)6(احلجرات.  فعلتم  ما  عىل  فتصبحوا  بجهالة  قوما  تصيبوا  أن  فتبّينوا  بنبأ  فاسق 
وبالعودة إىل التفاسري، وكتب رشوح السّنة، واملعاجم العربية، وجد أّن اآلية الكريمة قد 
قّعدت ملكونات العملية اإلعالمية يف صورة إعجازية كبرية، جتيب عىل كثري من التساؤالت 

املحرّية تفسريا للعملية، يف تساؤالت:

الذين . ١ أيا  للناس؟فقال:«يا  يوجّهه  للمؤمنني،ومل  النداء  وجّل  عّز  املوىل  وّجه  ملاذا 
ءامنوا »،ومل يقل« يا أيا الناس »،مع أّن العملية اإلعالمية واالتصالية ليست مقترصة 

عىل املؤمنني فقط؟ وما وجه اإلعجاز يف ذلك؟

ملاذا وصف املوىل)عّز وجّل( املرسل«بالفاسق«؟. ٢

ملاذا وصفت الرسالة«بالنبأ« ومل تكن«اخلرب«،وما وجه اإلعجاز يف ذكر«األول«وعدم . ٣
ذكر«الثاين«؟      

ما سامت اجلمهور املستقبل هلذه الرسالة؟ . ٤

ما دور ردود األفعال يف توجيه العمليات اإلعالمية واالتصالية؟ وما مدى فعاليتها . ٥
وأمهيتها؟

ثم يف إعجاز بياين وبالغي واضح استطاعت اآلية يف)18(كلمة مكّونة جلملة واحدة . ٦
للعملية اإلعالمية، ورشوط كل  املكّونة  العنارص األساسية  أن تستجمع  السورة  يف 

عنرص، يف حني فشلت كثري من الكتابات املقتدرة يف املجال أن تفعل ذلك؟

ومن أجل اإلجابة عىل هذه التساؤالت الستجالء مالمح اإلعجاز اإلعالمي يف اآلية، 
تأيت هذه املداخلة حماولة للوقوف باأللباب واألفئدة الواعية عند هذه املالمح.                    
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أوال: سورة الحجرات)1) وأسس البناء االجتماعي : 

تعاىل:«إن  قوله  يف  منها  الرابعة  اآلية  يف  جاء  ملا  تبعًا  احلجرات  بسورة  السورة  سميت   
الذين ينادونك من وراء احلجرات أكثرهم ال يعقلون«. واملراد باحلجرات حجرات أزواج 
النبي)صىل اهلل عليه وسلم( رضوان اهلل عليهن. جاء يف الربهان للزركيش أن: هذا األسلوب 
يف تسمية السور متبع شامل لسور القرآن تسمى كل سورة باسم أو كلمة تدور عليها قصة 
يف موضوع من موضوعاهتا البارزة ؛أو تسمى السورة بمضموهنا كسورة اإلخالص ، وهذه 
و  كليًا  مضموهنا  السورة  اسم  تطابق  يف  هبا-  أعلم  –اهلل  ولطائفه  القرآن  دقائق  من  دقيقة 
جزئيا ؛ وتسميته بكالم اهلل وغريه من األسامء التي بلغت ، كام أحصاها بعض العلامء مخسة 
ومخسني)55( اساًم ، وكلها تطابق مضمون هذا الكتاب العزيز. ويف ذلك تعليم للمؤمنني 
يتناقضون وال  فال  والرشعية  الكونية  باملسلمني حقيقتهم  تسميتهم  تطابق  أن  القرآن  هبذا 

يتوزعون بني اإليامن والنفاق والكفر…!)2(  

اجلملة  عىل  كالمهم  به  العرب  سمى  ملا  خمالفًا  اساًم  كتابه  اهلل  اإلتقان:«سمى  يف  وقال 
والتفصيل، فقد سمى كالمه مجلة قرآنًا، وسمى بعضه سورة، وأجزاء السورة آية، وسمى 
العلامء أواخر اآليات فواصل.«وأما العرب فسموا كالمهم ديوانًا وبعضه قصيدة، وبعض 

القصيدة البيت، وهناية البيت القافية«)3(  

وقد وقفت عديد من التفا�صري على �صر ترتيب �صورة احلجرات بعد �صورة الفتح 
موؤ�صرة على اأن)4(:

)1( قال ابن عاشور يف التحرير والتنوير أهنا :”سميت يف مجيع املصاحف وكتب السنة والتفسري”سورة احلجرات”وليس هلا اسم 
وراء  من  وسلم(  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  متيم  بني  نداء  قصة  يف  ونزلت  لفظ”احلجرات”،  فيها  ذكر  أهنا  تسميتها  ووجه  غريه. 
وِر، نزلت  حجرات، فعرفت هبذه اإلضافة، وهي مدنية باتفاق أهل التأويل،…وهي السورة الثامنة بعد املائة يف ترتيب نزول السُّ
بعد سورة املجادلة، سنة تسع للهجرة،… وعّد مجيع العادين آيا ثامن عرشة آية”. انظر تفسري التحرير والتنوير ملحمد الطاهر بن 

عاشور)تونس: دار سحنون للنرش ولتوزيع، 1999(، م)12(، ج)26(، ص)213(.

ين الزركيش: الربهان يف علوم القرآن، ج)1(، ص)270- 272(. )2( بدر الدرِّ

ين السيوطي: اإلتقان يف علوم القرآن، ج)1(، ص)143(. )3( جالل الدرِّ

)4( أنظر: الفخر الرازي: التفسري الكبري، ج)28(، ص)110(، النيسابوري: غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج)26(، 
ص)55(، األلويس: روح العاين، ج)26(، ص)133(، اخلطيب الرشبيني: تفسري القرآن الكريم، ج)4(، ص)59(..
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السورتني مدنيتان ومشتملتان عىل أحكام ترشيعية للمؤمنني، فسورة الفتح تناولت . ١
أحكام قتال الكفار، فيام تناولت سورة احلجرات أحكام قتال البغاة من املسلمني.

ختمت سورة الفتح بذكر أوصاف الذين ءامنوا »حممد رسول اهلل والذين معه أشداء . ٢
عىل الكفار رمحاء بينهم«، وافتتحت سورة احلجرات حديثها بتوجيه »للذين ءامنوا« 

تأديبًا هلم مع اهلل ورسوله)صىل اهلل عليه وسلم(.

عليه وسلم( . ٣ اهلل  اهلل)صىل  لرسول  وانتصارًا  وتعزيزًا  الفتح ترشيفًا  تضمنت سورة 
عليه  اهلل  له)صىل  وتبجياًل  توقريًا  مطلعها  يف  احلجرات  سورة  كذلك  تضمنت  فيام 

وسلم(، وكيفية التأدب يف حرضته ومع حرماته.

يف آخر سورة الفتح ذكر اهلل تعاىل الصاحلني وما وعدهم من الثواب فقال:«وعد اهلل . ٤
الذين ءامنوا وعملوا الصاحلات منهم مغفرة وأجرًا عظيام«، وربام صدر من املؤمنني 
الصاحلني هؤالء بعض اليشء ما ينكر ويستهجن، وينهى عنه كرفع الصوت فوق 
صوت النبي)صىل اهلل عليه وسلم(، ومسابقته يف الكالم والعمل أو مسابقة القرآن 
أيا  يا   « أول سورة احلجرات:  ناهيًا عن ذلك يف  فقال)عّز وجّل(  هرة،  املطَّ وسنته 

الذين ءامنوا ال تقدموا بني يدي اهلل ورسوله« إىل آخر السورة. 

السور اجلليلة  املستفيض أهنا من  باحلديث  السورة  تناولت  التي  التفاسري  وتتفق معظم 
ا املعامل األساسية لبناء املجتمع الفاضل؛ املجتمع الذي  التي نتلمس بوضوح من خالل آيرِّ
أجلها  من  ُبذلت  وتنظريات  تعقيدات  عرب  تصله  أن  البرشية  النظريات  من  كثري  طمحت 
هذه  وبمثل  املجتمع  هذا  ملثل  تؤسس  أن  تستطع  مل  قواعد  لتفرز  املضنية،  البحثية  اجلهود 
كام  واستمراريتهم  وجودهم  عىل  واحلفاظ  البرش،  إسعاد  يف  املتناهية  واحلكمة  األحكام 

فعلت آي وسور القرآن الكريم.

       كام تتفق عىل أن السورة تتضمن حقائق كبرية من حقائق العقيدة والرشيعة، ومن 
وتثري  بعيدة،  وآمادًا  عالية  آفاقًا  والعقل  للقلب  تفتح  حقائق  واإلنسانية،  الوجود  حقائق 
والتنظيم،  التكوين  مناهج  من  وتشمل   ، كبرية  ومعاين  عميقة  خواطر  والذهن  النفس  يف 
آياهتا  وعدد  حجمها  يتجاوز  ما  والتوجيه،  الترشيع  ومبادئ  والتهذيب،  الرتبية  وقواعد 
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باهلل  روابطه  وتقوية  املؤمن  املجتمع  لبناء  الفريد  منهجها  يف  والسورة  املرات)1(،  مئات 
وبرسوله)صىل اهلل عليه وسلم( وبالوحي من الكتاب والسنة ثم باملؤمنني بعضهم ببعض، 

يتجىل منهجها يف أمرين عظيمني ملن يتدبر ويفكر)2(:

فاضل  ملجتمع  اإلسالمية  احلياة  يف  متكامل  كامل  منهج  بوضع  خاصة  أهنا  الأول:   
الذي  املؤمن  املجتمع  اجلاهلية، وهو  ونظيف من كل شوائب  العيوب  من  كريم سليم 
تستقل شخصيته ومنهجه يف احلياة عن غريه وله قواعده وأصوله ومبادئه ومناهجه التي 

يقوم عليها.

 الثاين: أن هذا املجتمع املؤمن نتيجة جهد ضخم ثابت صابر، وهو ما متثله« توجيهات 
القرآن الكريم والرتبية النبوية احلكيمة إلنشاء وتربية تلك اجلامعة املسلمة… فلم يعد منذ 

ذلك احلني فكرة مثالية، وال حلاًم طائرًا عيش يف اخليال«)3(.

فالسورة إذًا ترشد إىل مكارم األخالق وجالئل اآلداب، وروائع النظم جلامعة املؤمنني، 
وكل آية فيها تستقل بمكرمة من ذلك أو مكرمات وتوجيه وتوجيهات تكون لبنة من لبنات 

جمتمع الدعوة اإلسالمية هلذا املجتمع الّرفيع ذي فريدة وحياة كريمة.

عىل  جيب  فيام  وسلوكية  وسياسية  واجتامعية  وأخالقية  وتعليمية  تأديبية  فهي"فصول 
املسلمني جتاه النبي )صىل اهلل عليه وسلم( وجتاه بعضهم، وفيها مشهد من مشاهد األعراب 
املؤمنني،  إيامن  باإلسالم، وميزان لصدق  اهلل عليه وسلم( وتبجحهم  النبي)صىل  يف عهد 

وإفساح املجال لألعراب لدخوهلم يف حظرية اإلسالم والّدولة اإلسالمية«)4(.

)1( سيد قطب: يف ظالل القرآن)القاهرة: دار الرشوق، ط)4(، 1398ه

)2(حممد األنصاري: منهج الدعوة اإلسالمية يف البناء االجتامعي عىل ضوء ما جاء يف سورة احلجرات) الرياض: مكتبة 
األنصار، ط)1(، 1404ه/1984م(، ص)17(.

)3(سيد قطب: يف ظالل القرآن، ص)3336(.

)4( حممد عزة دروزة: التفسري احلديث)دمشق: دار احللبية، ط1383ه(، ج)10(، ص)118(.
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      وقد حتدثت ال�صورة يف ثمانية ع�صرة اآية عن)1(:

األدب الرفيع الذي أّدب اهلل به املؤمنني، جتاه رشيعة اهلل، وأمر رسوله)صىل اهلل عليه . ١
وسلم(، وأاّل يرموا أمرًا، أو يربوا رأيًا، أو يقضوا حكاًم يف حرضة النبي الكريم حتى 

يستشريوه، ويستعصموا بإشاداته احلكيمة.

التأدب يف حرضة النبي)صىل اهلل عليه وسلم( حني احلديث إليه، فيجب خفض الصوت . ٢
امي، فإنه ليس كعامة الناس، بل هو رسول  تعظياًم لقدره الرشيف، واحرتامًا ملقامه السَّ

اهلل، ومن واجب املؤمنني أن يتأدبوا معه يف اخلطاب مع التوقري والتعظيم واإلجالل.

تقرير دعائم املجتمع الفاضل، فتأمر املؤمنني بعدم السامع لإلشاعات، والتثبت من . ٣
األنباء واألخبار التي تصلهم، السيام إن صدرت عن أشخاص غري موثوق فيهم ويف 

صدقهم وأمانتهم.

اإلصالح بني املتخاصمني، ودفع عدوان الباغني.. ٤

التحذير من الّسخرية واهلمز واللمز، والغيبة والتجسس والظن السيئ باملؤمنني ، . ٥
والدعوة إىل مكارم األخالق، والفضائل االجتامعية.

وجاءوا . ٦ باللسان،  تقال  كلمة  ظنوا  الذين  األعراب  عن  باحلديث  السورة  وختمت 
وحقيقة  اإليامن،  حقيقة  فبينت  وسلم(إيامهنم،  عليه  اهلل  النبي)صىل  عىل  يمنون 
واجلهاد  واإلخالص  اإليامن  مجع  الذي  وهو  الكامل،  املؤمن  ورشوط  اإلسالم، 

والعمل الصالح.

إىل مكارم األخالق،  املؤمنني  إرشاد  فيها  السورة  تفسريه: هذه  الّرازي يف  الفخر  وقال 
وهي إما مع اهلل أو مع رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( ، أو مع غريمها من أبناء اجلنس، 
وهم عىل صنفني: إما أن يكونوا عىل طريقة املؤمنني وداخلني يف رتبة الطاعة ، أوخارجني 
عنها وهو الفسوق. والداخل يف طائفتهم: إما أن يكون حارضًأ عندهم أو غائبًا عنهم فهذه 
مخسة أقسام. قال: فذكر اهلل يف هذه السورة مخس مرات«ياأيا الذين ءامنوا« وأرشد بعد كل 

مرة إىل مكرمة من قسم من األقسام اخلمسة)2(.

)1(ممحد عىل الصابوين: صفوة التفاسري)اجلزائر: قرص الكتاب، ط)5(، 1411ه/1990م(، ج)3(، ص)231-230(.

1411ه/1990(،  ط)1(،  العلمية،  الكتب  دار  الغيب)بريوت:  مفاتيح  أو  الكبري  التفسري  الرازي:  ين  الدرِّ )2(فخر 
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الوليد بن عقبة  سبب نزول اآلية: قال ابن كثري)1( ذكر كثري من املفرسين أهنا نزلت يف 
ريض اهلل عنه حني بعثه رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( عىل صدقات بني املصطلق ، وقد 
روي ذلك من طرق ومن أحسنها مارواه اإلمام أمحد يف مسنده ) 279/4 بإسناد ضعيف، 
ويرتقي إىل احلسن بشواهده ( عن احلارث بن رضار اخلزاعي ريض اهلل عنه، قال:«قدمت 
به فدعاين  فيه وأقررت  عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فدعاين إىل اإلسالم فدخلت 
إىل الزكاة فأقررت هبا وقلت يارسول ارجع إىل قومي فأدعوهم إىل اإلسالم وأداء الزكاة 
فمن استجاب يل مجعت زكاته فريسل إىل رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( إلبان كذا وكذا 
ليأتيك ما مجعت من الزكاة فلام مجع احلارث الزكاة ممن استجاب له ، وبلغ اإلبان الذي أراد 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( أن يبعث إليه احتبس عليه السول، فدعا برسوات قومه 
فظن احلارث أنه قد حدث فيه سخطة من اهلل عز وجل ورسوله، فدعا ليقبض ما كان عندي 
من الزكاة وليس من رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( اخللف وال أرى حبس رسوله إالَّ من 
سخطة كانت فانطلقوا فنأيت رسول هلل)صىل اهلل عليه وسلم(. وبعث رسول اهلل )صىل اهلل 
عليه وسلم( الوليد بن عقبة إىل احلارث ليقبض ما كان عنده مما مجع من الزكاة ، فلام أن سار 
الوليد حتى بلغ الطريق فرق فرجع فأتى رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( وقال: يا رسول 
اهلل إن احلارث، منعني الزكاة وأراد قتيل، فرضب رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( البعث 
إىل احلارث، فأقبل احلارث بأصحابه إذ استقبل البعث ، وفصل من املدينة لقيهم احلارث، 
فقالوا: هذا احلارث، فلام غشيهم قال هلم: إىل من بعثتهم؟ قالوا: إليك قال: ومل؟ قالوا: إن 
الزكاة  الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته  رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( كان بعث إليك 
وأردت قتله، قال: ال والذي بعث حممدًا باحلق ما رأيته وما أتاين. فلام دخل احلارث عىل 
رسول )صىل اهلل عليه وسلم( قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسويل؟ قال: ال والذي بعثك 
باحلق ما رأيته وال أتاين وما أقبلت إالَّ حني احتبس عىل رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( 
أ ن تكون كانت سخطة من اهلل عّز وجّل ورسوله قال: فنزلت احلجرات«يا أيا  خشيت 
فعلتم  ما  عىل  فتصبحوا  بجهالة  قومًا  تصيبوا  أن  فتبينوا  بنبأ  فاسق  جاءكم  إن  آمنوا  الذين 

نادمني« إىل هذا املكان »فضًل من اهلل ونعمة واهلل عليم حكيم«.

م)14(، ج)27(، )28(، ص)102(.

)1(تفسري ابن كثري، ج)4(، ص)208(.
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 وقال ابن عبد الرب)1(:«وال خالف بني أهل العلم بتأويل القرآن فيام علمت أن قوله عزَّ 
عليه  اهلل  بعثه رسول  أنه  عقبة وذلك  بن  الوليد  »نزلت يف  بنبأ«  فاسق  إن جاءكم   »: وجلَّ
الصالة ووالسالم إىل بني املصطلق مصدقًا فأخرب عنهم أهنم  ارتدوا وأبوا من أداء الصدقة، 
وذلك أهنم خرجوا إليه فهاهبم، ومل يعرف ما عندهم فانرصف عنهم وأخرب بام ذكرنا فبعث 
إليهم رسول اهلل)صىل اهلل عليه وسلم( خالد بن الوليد ريض اهلل عنه، وأمره أن يتثبت فيهم 

فأخربوه أهنم متمسكون باإلسالم.

من  وذلك  الروايات،  �صحت  لو  فيه  اإ�صكال  ول  النزول،  �صبب  من  ذكروه  ما  هذا 
وجوه)2(:  

• اأوًل: ليس من الرضوري وال من منطوق اآلية أو مفهومها أن املعنى بالفاسق هو 	
الوليد ريض اهلل عنه.

• مقرونًا 	 ويذكر  الكفر،  به  يراد  و  يطلق  القرآن  يف  اطالقات  له  الفسق  أن  ثانيًا: 
ما  مثل  تعني  ألية  أن   - أعلم   واهلل   - ويبدو  بالعصيان،  مقرونًا  ويذكر  بالكفر، 
يذكره الفقهاء لكلمة الفاسق ، وهو من ارتكب بعض املحظور من املسلمني ، وهم 

يف هذا درجات حسب خمالفتهم.

• ثالثًا: أن الروايات التي ذكرت أن الوليد هو السبب لنزول اآلية قد ذكرها ابن 	
ثابتة  أهنا  بسبب  هلا   اختياره  يكن  ومل  تصح  مل  وإن  وأحسنها  أقرهبا  واختار  كثري 
صحيحة من كالم احلارث بن رضار اخلزاعي املصطلقي ريض اهلل عنه فإن صحت 
فهي رأي صحايب يف حادثة وقعت لصحايب- إن صح أهنا وقعت من الوليد ريض 

اهلل عنه.ومع هذا فإن الرواية يقول ابن حجر:«فيها من ال يعرف«.

• رابعًا: أن ابن عبد الرب وهو حمدث كبري وحافظ وثقة يشعر كالمه بأن هذه الروايات 	
ليس منها ما هو مرفوع إىل النبي)صىل اهلل عليه وسلم( ) ول إىل أحد من الصحابة 

)1(ابن عبد الرب: االستيعاب يف معرفة األصحاب عىل هامش اإلصابة يف معرفة الصحابة، ج)3(، ص)632(.

)2(حممد األنصاري: منهج الدعوة اإلسالمية يف البناء االجتامعي، ص)331-325(.
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بالقرآن  بالتأويل  العلم  أهل  بني  خالف  ال  بقوله  اكتفى  لذلك  عنهم،  اهلل  ريض 
فيام علمت أن الوليد هو السبب يف نزول اآلية( فلم يعتمد عىل رواية مرفوعة إىل 
النبي)صىل اهلل عليه وسلم( ومل يعتمد عىل إمجاع قطعي وإنام قال فيام علمت، وكم 

من غلط اشتهر عند الناس وكم من صحيح خفي عىل جل الناس…؟؟

• خام�صًا: وإذا تعلق خصوم الوليد ريض اهلل عنه ومن تأثر هبم واقتدى يف ترويج 	
الكذب، بام أشيع من أنه رشب اخلمر ليستدلوا بذلك عىل فسقه-حاشاه ريض اهلل 
عنه- فتلك قصة لفقها بعض أهل الكوفة عليه، ممن أقام الوليد عليه احلد وعىل 
الكذب  بتلفيق  إالَّ  منه  فلم جيدوا وسيلة لالنتقام  باطلهم،  أبنائه ووقف يف وجه 
عليه عند اخلليفة عثامن فشهد بعض هؤالء عند اخلليفة بأنه رآه يقيء اخلمر. فأمر 
عثامن ريض اهلل عنه عليًا أن يقيم عليه ، وثبوت احلد بتقّيؤ اخلمر مسألة خالفية بني 
الفقهاء ، وإقامة احلد عليه ال تدل عىل أنه رشب اخلمر حقيقة؛ وإنام أقيم عليه احلد 
الوليد حتى جتاوزه إىل  بناء عىل شهادة الشهود ال سيام وأن األذى مل يقترص عىل 
عثامن عىل أيدي دعاة الفتنة حتى قتلوه.. وقد كان الوليد ريض اهلل عنه موضع الثقة 
عند اخللفاء الثالثة أيب بكر الصديق وعمر وعثامن ريض اهلل عنهم، كل استعمله 
وقربه وال يمكن ،كام أنه ال يعقل أن تكون له هذه املنزلة عندهم بالفسق يف حياة 

النبي)صىل اهلل عليه وسلم(..

• �صاد�صًا: وإن ثبتت قصة الوليد ريض اهلل عنه واندرجت يف عموم اآلية فهل معنى 	
واضح  دليل  عىل  ينبني  ال  الذي  هذياهنم  يف  الشيعة  تزعم  كام   ، فاسق  أنه  ذلك 

ومنهج صادق يعتمد عليه..؟

• يقول ابن العربي:”وكيف يفسق رجل بمثل هذا الكالم؟ فكيف برجل من 	
أصحاب حممد)صىل اهلل عليه وسلم(؟”. ويعجبني ما ذكره الفخر الرازي:”إن 
اهلل تعاىل مل يقل إين أنزلتها لكذا، والنبي)صىل اهلل عليه وسلم( مل ينقل عنه أنه 
الباب أهنا نزلت يف ذلك  لبيان ذلك فحسب، غاية ما يف  بني أن اآلية وردت 
الوقت ، وهو مثل التاريخ لنزول اآلية، ونحن نصدق ذلك ، ويتأكد ما ذكرنا 
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أن إطالق لفظ الفاسق عىل الوليد سيئ بعيد ألنه توهم وظن فأخطأ؛ واملخطئ 
ال يسمى فاسقًا”.

وهي  وظن  توهم  من  الرازي  الفخر  ذكره  ما  ويساند  يدعم  ما  الروايات  يف  وجاء 
فرحًا  والغنم  باجلزر  يتلقونه  رجاًل  عرشون  منهم  خرج  الوليد  بدنو  سمعوا  رواية:”فلام 
به، فلام رآهم وىّل راجعًا إىل املدينة فأخرب النبي)صىل اهلل عليه وسلم(، أهنم لقوه بالسالح 

حيولون بينه وبني الصدقة”.

• �صابعًا: وليس معنى قوهلم سبب نزول اآلية يف كذا”أنه هو السبب املبارش، وإنام هو 	
من باب االستدالل عىل احلكم باآلية ال من باب النقل، كام يقول شيخ اإلسالم ابن 
تيمية” وقوهلم نزلت هذه يف كذا”يراد به تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا 

داخل يف اآلية وإن مل يكن السبب، كام نقول عنى هبذه اآلية كذا”.

ثم ذكر شيخ اإلسالم تنازع العلامء يف قول الصحايب”نزلت هذه اآلية يف كذا” هل جيري 
بمسند.فبعض  ليس  الذي  التفسري  جمرى  أو  ألجله  أنزلت  الذي  كالسبب  املسند،  جمرى 
املسانيد  املسند”وأكثر  يف  يدخله  ال  وبعضهم  كالبخاري،  املسند  جمرى  يف  يدخله  العلامء 
عىل هذا االصطالح كمسند أمحد وغريه، بخالف ما إذا ذكر سببًا نزلت عقبه فإهنم كلهم 

يدخلون مثل هذا يف املسند”.

والذي يتلخص أن اآلية ذكرت حكم قبول خرب الفاسق مطلقًا، ويصعب أن خيصص 
هذا ويصدق عىل رجل صحب النبي )صىل اهلل عليه وسلم( ووثق به النبي )صىل اهلل عليه 
وسلم( ، وهو ابن رجل كان شديد املناوأة لإلسالم  ورسوله فانفصل عن دين أبيه ودخل 
الرسول)صىل اهلل عليه وسلم( جابيًا إىل قوم  أن يرسل  يف دين اهلل، ومن الصعب كذلك 
اآليات  بعد  جاءت  وقد  اآلية،  يف  اإلطالق  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما  عداء،  وبينهم  بينه 
ووحدة   نزول،  صلة  سابقتها،  وبني  بينها  صلة  إىل  يشري  هلا  السابقة  والتعليمية  التأديبية 
سياق وموضوع ويسوغ التخمني أن احلادث قد وقع قبل نزول السورة فكان وسيلة للتنبيه 

والتحذير يف سياق فصول التعليم والتأديب التي احتوهتا السورة.
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• ثامنًا: ونحن ال نقول يف الوليد ريض اهلل عنه شيئًا مع أننا ال نقول بعصمة غري 	
النبي )صىل اهلل عليه وسلم(، وال نربئ الوليد من اخلطأ فإذا صحت هذه احلادثة 
يدل  للتوقع ال  املفيد  أن  الرشط  اآلية، وأسلوب  نزول  إهنا وافقت  يقال  ما  فكل 
منهج  يلتزموا  أن  املسلمني  من  يطلب  وإنام  الصحابة،  ألحد  وقع  حدثًا  أن  عىل 
التثبت والصدق و عدم العجلة، عىل افرتاض جميء من يغري احلقائق إن عمدًا أو 
خطأ، ومع هذا فإن اهلل سبحانه وتعاىل حياسبهم عىل كل صغرية وكبرية  الستقامة 
أحواهلم ورسوخ إيامهنم وثبات عدالتهم، فكأن حساهبم يف الدنيا فقط وراحتهم 

يف اآلخرة ريض اهلل عنهم. 

ثانيًا: مالمح اإلعجاز اإلعالمي في اآلية :

املؤمنني  مجاعات  آداب  وهو  آخر  غرض  به  ابتدئ  السورة  يف  ثالث  نداء  هبذا  فاآلية 
إىل  وزمان  مكان  كل  يف  املؤمنني  طنطاوي:”ترشيد  سيد  حممد  قال  كام  وهي  بينهم،  فيام 
كيفية استقبال األخبار استقبااًل سلياًم، وإىل كيفية الترصف معها ترصفًا حكياًم، فتأمرهم 
برضورة التثبت من صحة مصدرها، حتى ال يصاب قوم بام يؤذيم بسبب تصديق الفسق 
يف خربه، دون تأكد أو حتقق من صحة ما قال”)1(. يف إعجاز علمي وإعالمي مل يتحدث 
عنه أحد من املفرسين املتقدمني واملتأخرين-فيام اطلعت عليه من كتبهم- تتبني مالمح 

هذا اإلعجاز يف اآليت:

      )اأ(عنا�صر العملية الإعلمية من خلل الآية:

هارولد  تساؤالت  مع  واالتصالية  اإلعالمية  العملية  مكونات  عنرصة  فكرة  بدأت   
بأي    Says What ? ماذا   ?Who يقول  من  الشهرة،  اخلمسة    )H.Lasswel( السويل 
 )With What Effect?(وبأي أثر )To Whom?( ملن )In Which Channel?( وسيلة

)1(حممد السيد طنطاوي: التفسري00 الوسيط للقرآن  الكريم)القاهرة: مطبعة السعادة، 1406ه/1986م(، ج)25(، 
ص)179(.
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فيام  سميت  العنارص،  هلذه  املحددة  والنظريات  الرؤى  من  عديد  ظهرت  سنة)1948(، 
بعد«بنامذج االتصال«، انتقد بعضها انتقادًا شديدًا، وعّدل البعض اآلخر تعديالت متتالية 
لتربز إىل اليوم نامذج متعددة ملكونات العملية اإلعالمية واالتصالية؛ جتمع معظمها أن هلذه 
العملية عنارص مخسة أساسية: املرسل، املستقبل، الرسالة، الوسيلة، واألثر املرتتب عىل هذه 

الرسالة أو العملية برمتها.

ولئن كان عمر هذه النظريات والرؤى والنامذج قصريًا جدًا إاّل أهنا استطاعت أن تؤكد 
أن هذه العنارص األساسية اخلمسة ال ختلوا منها أي عملية إعالمية أو اتصالية مهام كانت 

بسيطة أو عشوائية وعابرة.

الكثري من اجلهود  راسات االجتامعية واإلنسانية قد تكبدت  الدرِّ أن  باملقابل  وهي تؤكد 
راسة املتتالية  واألوقات لتصل إىل مثل هذه النتائج بعد قرون متطاولة جدًا من البحث والدرِّ
ملظاهر العمل اإلعالمي  واالتصايل كأحد املكونات األساسية يف احلياة االجتامعية والثقافية 
عىل مر العصور واألزمنة، شأهنا يف ذلك شأن كثري من النظريات واألفكار املفرسة للعمليات 
االجتامعية والثقافية واملشكالت والقضايا واألحداث التي نشأت وتنشأ مع بروز املدنيات 

واحلضارات والدول، واملجتمعات اإلنسانية املتعاقبة.

       فالنامذج التي قدمت ، وما زالت تقدم لعنرصة العملية اإلعالمية واالتصالية عبارة 
التي تصنع  التي يفرتض وجودها بني املتغريات  عن:«حماوالت لتقديم العالقات الكامنة 

حدثًا أو نظامًا معينًا يف شكل رمزي«)1(    

وظائف  اأربع  تخدم  الت�صال  مناذج  اأغلب  اأن  ر�صتي  جيهان  الدكتورة  راأت  وقد 
اأ�صا�صية هي)2(:  

تنظيم املعلومات: فالنموذج عبارة عن حماولة إلعادة خلق العالقات التي يفرتض . ١
وجودها بني العنارص التي ندرسها يف شكل مادي أو رمزي. فالباحث ال يستطيع 
وصف عملية اإلعالم واالتصال ألهنا عملية متغرية بينام يوفر النموذج إطارًا يسمح 

)1(جيهان رشتي: األسس العلمية لنظريات االتصال)القاهرة: دار الفكر العريب،د.ت(، ص)70(. 

)2(املرجع نفسه، ص)78-75(.
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بعزل املتغريات اهلامة ، ووصف دورها يف العملية كلها ألنه جيمد هذه العملية مما 
يمكن من وصفها وحتديد عنارصها.

تطوير البحوث العلمية: فعلم االتصال واإلعالم من أحدث العلوم، التي انفصلت . ٢
مواضيعها  من  كثري  حول  املتوفرة  املعلومات  زالت  ما  االجتامعية؛  العلوم  عن 
وأساسياهتا قليلة وغري موفية بغرض التأسيس لنظريات مستقلة يف العلم، مما يدفع 
الصدد  النامذج يف هذا  املعلومات، وتربز   لزيادة هذه  والدائبة  الدائمة  املحاولة  إىل 
لتسهل عملية احلصول عىل هذه املعلومات أول بأول، ألهنا جتعل نظريات اإلعالم 
والعنارص  األمور  حتديد  يف  الباحث  يساعد  مما  فهمها  يف  وأسهل  أبسط  واالتصال 
راسات اإلعالمية. التي يرغب يف دراستها، ومن ثم املسامهة يف تطوير البحوث والدرِّ

للمعلومات . ٣ استخدامنا  عىل  ترتتب  أوسع  لنتائج  تصورية  عملية  التنبؤ:والتنبؤ 
أن  معنى ذلك  فإن  تنبؤاتنا  ثبتت صحة  فإذا  إليها يف مواقف جديدة،  توصلنا  التي 
املعلومات التي أقمنا عليها الفهم والتنبؤ معلومات صحيحة فنحن حني نتنبأ نقيم يف 
الواقع عالقات جديدة ليس من السهل التحقق من وجودها فعاًل بناء عىل معلوماتنا 

املاضية وحدها.

اإلعالمية . ٤ املعارف  تطوير  عىل  الباحث  تساعد  البسيطة  بصيغها  فالنامذج  التحكم: 
واالتصالية يف حماوالت للسيطرة عىل الظواهر اإلعالمية والقضايا واملشكالت من 
التي قد  الّسلبية وتضاعيفها  آثارها  أجل حل أمثل ومعاجلة وافية هلا، والتحكم يف 

تتجاوز حدود وقدرات الباحثني يف التحكم فيها أو السيطرة عليها.

وقد احتلت النامذج مكانا بارزا يف العلوم االجتامعية ملا حتققه من وظائف متعددة 
لعرض  واالتصال  اإلعالم  علوم  يف  الباحثون  اجته  ولذلك  إليها،  اإلشارة  سبق  كام 
وتسهيل  املعرفة  تبسيط  عىل  تعمل  التي  النامذج  خالل  من  والتعميامت  النظريات 

إدراكها بالنسبة للقارئ.

     ولكن مهام كانت دقة النموذج وصحته فإنه يؤخذ عليه أنه يعرض أو يقدم عملية 
العنارص  حركة  جتسد  ال  الوظيفية  النامذج  يف  حتى  أنه  أي  الساكنة.  احلالة  يف  االتصال 
وتفاعالهتا مع بعضها، حيث ال تزيد عن جمرد شكل أو صورة حتتاج إىل مزيد من الرشح 
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والتفسري لتجسيد العالقات بني املتغريات وحركتها، وترتيب أمهيتها. وذلك جتنبا إلغفال 
أي من العنارص أو املتغريات أو إغفال تأكيد أمهيتها)1(. 

عنا�صر  حتدد  اأن  الآية  ا�صتطاعت  ال�صورة  من  واحدة  جملة  يف  ويف)18(كلمة   
العملية الإعالمية الأ�سا�سية، و�سروط كل عن�سر يف عملية تفاعلية تتحرك فيها 
الأحداث يف ذهن املتلقي للخطاب الإلهي كاأنه يعاي�س الواقعة بعيدا عن التجريد 
اإعجاز بياين وا�صح تتحدى من خلله ذوي الكفاءات  لها.  يف  اأو التجميد  للعملية 

البيانية والبلغية على اأن يوجزوها بهذه الطريقة. فتحدثت عن: 

املر�صل: »إن جاءكم فاسق« بطريق مفهوم املخالفة؛ ورشوطه من الصدق والثقة، . ١
واملهنية عالية املستوى.

الترسع . ٢ التمحيص، عدم  الفطنة،  ءامنوا«، ورشوطه؛ من  الذين  أيا  »يا  امل�صتقبل: 
يف األحكام وتصديق كل ما يبث إليه)هم(، وحسن اختيار مصادره، ومشاركته يف 

احلفاظ عىل مهنية العمل اإلعالمي.

الر�صالة:"بنبأ" ورشوطها:األمهية،الصدق،وحاجة اجلمهور إليها أو مدى أمهيتها . ٣
بالنسبة للجمهور املستقبل هلا.

أو مكتوبة ومل . ٤ بأي وسيلة كانت شفاهية،  للكلمة  »إن جاءكم« تضمينًا  الو�صيلة: 
تذكر الوسيلة رصاحة وال رشوطها، ألن الوسيلة يف األصل حمايدة، وإن استوحيت 
تكون  أن  جيب  كذلك  وأهنا  واملستقبل،  املرسل  عن  احلديث  سياق  من  رشوطها 

مرشوعة.

الأثر: املرتتب عىل مثل هذه الرسائل وغريها، وحساب عواقبه الوخيمة، وباملقابل . ٥
احلسنة يف مفهوم املخالفة ممن سياق اآلية.

)1(حممد عبد احلميد: نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري) القاهرة: عامل الكتب، ط)2(، 2000(، ص)58(.
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)ب( نداء المؤمنين ونظرية السياق االتصالي:

 تنبه بعض الباحثني إىل الظروف التي تتم فيها عملية اإلعالم واالتصال ، وتأثريها عىل 
مسار العملية ، وتأثرياهتا يف اجلمهور املستقبل لرسائلها،بعد التعديالت املتتالية التي حدثت 
لنموذج هارولد السويل، فقد قدم برادوك)R.Braddock( سنة)1958( إضافة جديدة 
عىل نموذج السويل، تؤكد عىل رضورة أن يوضع يف االعتبار حقيقتان يف عملية االتصال؛ 

• الأولى: الظروف التي تتم فيها بث الرسالة وإرساهلا، وهي ترتبط بالدرجة األوىل 	
باملناخ أو التأثري االجتامعي والثقايف املحيط به يف اختياره للفكرة أو الرأي أو اخلرب 

الذي يريد إيصاله إىل اجلمهور يف هذه البيئة.

• صياغة 	 أعاد  لذلك  أيضًا،  املرسل  حتقيقها  إىل  يدف  التي  األهداف  الثانية: 
ملن؟  وسيلة؟  بأي  ماذا؟  يقول  من؟  اآلتية:  العبارة  يف  السويل  هارولد  نموذج 
 For what?(وألي هدف )Under whatcircumstances?(حتت أي ظروف

Purpose(  وبأي تأثري؟)1(

بعد أن كان قد استقر لسنوات طويلة يف الفكر االتصايل مفهوم العزلة االجتامعية يف تعريف 
مجهور وسائل اإلعالم، وبالتايل التأثري املبارش لوسائل اإلعالم عىل األفراد املنعزلني من هذا 
 magic(اجلمهور، وما صاحب املفهوم من نظريات يف التأثري مثل نظرية الطلقة السحرية
حتى  العامليتني.  احلربني  بني  ما  الفرتة  خالل  سادت  والتي  اجللد  حتت  احلقنة  أو   )Bullit
كانت البحوث التي قام هبا الزار سفيلد وبريلسون كاتز ومورتون. وغريهم والتي نمت 
بعد احلرب العاملية الثانية وخالل اخلمسينات ، وأشارت إىل تدفق املعلومات إىل اجلمهور 
اآلخرين،  واألفراد  اإلعالم،  بوسائل  وتأثرهم  الرأي،  قادة  دور  وأمهية  مرحلتني.  عىل 
وتأثري شبكة العالقات االجتامعية عىل اختاذ القرارات االتصالية، وأمهية التباين واالتفاق 
داخل اجلامعات…وغريها من النتائج التي أكدت عىل أن األفراد يف مجهور املتلقني ليسوا 
ذرات منفصلة أو وحدات منعزلة ، ولكنهم ينتمون بشكل أو بآخر إىل شبكة من البناءات 

)1(املرجع نفسه، ص)61(. 
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االجتامعية التي تؤثر عىل قراراهتم واجتاهاهتم نحو خمرجات عمليات اإلعالم واالتصال.

هذه البحوث كان هلا تأثري كبري يف اجتاه الباحثني يف االتصال عىل تأكيد االنتامء االجتامعي 
بالنسبة  فقط  ليس  ونتائجها،  العملية  هذه  سياق  يف  واالتصال.  اإلعالم  عملية  ألطراف 
املرسل  التأثري عىل  أيضًا يف  لوسائل اإلعالم، ولكن  املتلقي وتعرضه  أو  املستقبل  إلدراك 
أيضًا، من خالل تأثري شبكة العالقات االجتامعية عىل اجتاهات األفراد نحو عملية االتصال 

وعنارصها ونتائجها.

ثم  يناقشوهنم،  اجلامعات،  أفراد  مع  متفاعلون  أعضاء  هم  املتلقني  مجهور  فأعضاء 
عالقتهم  يف  األفراد  خالل  من  التأثري  يكون  وبذلك  اإلعالمية،  الرسالة  مع  يتفاعلون 
اجلامعات  تأثري  عىل  ومارتيلدارييل  رييل،  جون  الباحثان  أكد  وكذلك  البعض.  ببعضهم 
األولية والبناءات االجتامعية األخرى يف املجتمع عىل كل من املرسل واملستقبل، وكذلك 

تأثري السياق االجتامعي العام عىل عملية اإلعالم واالتصال.

 وقد اعتمد الباحثان رييل عىل نموذج الزويل يف مناقشتهم لعملية االتصال وعنارصها. 
واهتم الباحثان بصفة خاصة بتأثري اجلامعات األولية-كالعائلة مثاًل- كجامعات مرجعية 
إطار  يف  اجلامهريي  االتصال  حتليل  عىل  رؤيتهم  وتقوم  واملستقبل.  املرسل  من  لكل 
اجتامعي عىل اعتبار أن االتصال اجلامهريي نظام اجتامعي بني أنظمة أخرى يف السياق 

االجتامعي العام)1(

ياق نفسه، ويف إطار مفهوم البيئة االتصالية وتأثرياهتا يشري بركو إىل التأثريات   ويف السرِّ
البيئية يف عملية االتصال؛ حيث يرى أن األفراد هم نتاج خرباهتم وتأثريات بيئتهم. وبيئة 
األفراد وهي التي تفرض عليه نمط االتصال، وهي التي تقوم بتشكيل االجتاهات والقيم 
ثم  اإلعالم(،  ووسائل  واألصدقاء،  العائلة  حوله)مثل  بمن  يتأثر  والفرد  واملعتقدات، 

باملجتمع ككل.

هذه هي النظريات التي توصلت إليها البحوث اإلعالمية مع بدايات النصف من القرن 

)1(نقاًل عن؛ حممد عبد احلميد: نظريات اإلعالم، واجتاهات التأثري،ً )78(.
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االتصالية.  اإلعالمية  العمليات  توجيه  يف  كبريًا  أثرًا  االتصالية  للبيئة  أن  لتؤكد  العرشين 
وكانت اآلية السادسة من سورة احلجرات التي نزلت قبل سنة 1420(سنة ماضية اآلن، 
أي قبل)1370 سنة( سابقة تنبه علامء االتصال لدور السياق االتصايل يف عملية اإلعالم 
تبدأ  ومل   ،» ءامنوا  الذين  أيا  يا   « تعاىل:  فقال  للمؤمنني  النداء  ابتدأت  والتي  واالتصال، 
نشاط  االتصايل  اإلعالمي  العمل  أن  مع  الناس«،  أيا  يا   « تقل  فلم  كافة  للناس  بتوجيهه 
اجتامعي متارسه كل اجلامعات البرشية عىل اختالف أعراقها ودياناهتا وأعرافها. يف إعجاز 

علمي ينبه إىل أمهية االنتامء االجتامعي يف توجيه العمل اإلعالمي واالتصايل. 

قال  املعنى.فقد  هذا  تؤكد  التي  التفسريية  اإلشارات  بعض  جاءت  السياق  هذا  ويف 
باملنزلة  معه  والذين  اهلل عليه وسلم(  وملا كان رسول اهلل)صىل  املعاين:«  األلويس يف روح 
التي ال جيرس أحد أن خيربهم بكذب وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إاّل يف الندرة قيل: 
إذا  اإليامن  أن  ءامنوا« داللة عىل  الذين  أيا  يا   « النداء  الشك…ويف  »إن جاءكم« بحرف 
اقتىض التثبت يف نبأ الفاسق، فأوىل أن يقتيض عدم  الفسق، ويف إخراج الفاسق عن اخلطاب 
ما يدل عىل تشديد األمر عليه من باب ) ال يزين الزاين وهم مؤمن(، واملؤمن ال يكذب«)1(. 

 وقال صاحب التفسري الوسيط:«والتعبري »بإن« املفيدة للشك لإلشعار بأن الغالب يف 
املؤمن أن يكون يقظًا، يعرف مداخل األمور ، وما يرتتب عليها من نتائج، وحيكم عقله فيام 

يسمع من أنباء، فال يصدق خرب فاسق إاّل بعد التثبت من صحته«)2(.    

وقال الفخر الرازي:«إن جاءكم فاسق بنبأ« إشارة لطيفة، وهي أن املؤمن كان موصوفًا 
بأنه شديد عىل الكافر غليظ عليه، فال يتمكن الفاسق من أن خيربه بنبأ، فإن متكن منه يكون 
نادرًا، فقال:» إن جاءكم« بحرف الرشط الذي ال يذكر إالَّ مع التوقع، إذا ال حيسن أن يقال: 

إن امحر البرس، وإن طلعت الشمس«)3(.

العريب،  الرتاث  إحياء  دار  املثاين)بريوت:  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  األلويس:  ين  الدرِّ شهاب   )1(
د.ت(، ج)25(، ص)145(.

)2( حممد السيد طنطاوي: التفسري الوسيط للقرآن الكريم، ج)25(، ص)178(.

)3( الفخر الرازي: التفسري الكبري، ج)27- 28(، م)14(، ص)103(.
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)ج( الرسالة اإلعالمية ومبدأ أهمية الخبر: 

فاسق  جاءكم  إن  ءامنوا  الذين  أيا  يا  تعاىل:»  فقال  »بالنبأ«  اآلية  يف  الرسالة  وصفت 
أي  نبأ  لفالن  وإن  أنباء،  واجلمع  اخلرب،  العرب«:  يف«لسان  جاء  كام  والنبأ:  فتبنوا«.  بنبأ 
خربًا«)1(وقال يف تاج العروس: النبأ حمركة اخلرب ومها مرتادفان، وفّرق بينهام البعض.وقال 
الراغب: النبأ خرب ذو فائدة عظيمة حيصل به علم أو غلبة ظن وال يقال للخرب يف األصل نبأ 
حتى يتضمن هذه األشياء الثالثة، ويكون صادقًا، وحقه أن يتعرى عن الكذب، كاملتواتر، 
وخرب اهلل، وخرب الرسول)صىل اهلل عليه وسلم(. ولتضمنه معنى اخلرب يقال: أنبأته بكذا، 
ولتضمنه معنى العلم يقال: أنبأته كذا. قال وقوله تعاىل: » إن جاءكم فاسق بنبأ« اآلية، فيه 
فيه. وإن علم وغلب عىل صحته  يتوقف  أن  إذا كان شيئًا عظياًم فحقه  أن اخلرب  تنبيه عىل 

الظن، حتى يعاد النظر فيه ويتبني«)2(

ويف قراءة لبعض املعاجم العربية األخرى تبني أهنا مل تفرق بني«النبأ واخلرب« وقالت:بأهنام 
مرتادفان، فالنبأ هو اخلرب واجلمع أنباء، واخلرب هو النبأ واجلمع أخبار.يف حني نبَّه الزبيدي 
يف تاج العروس وعزا الكالم للراغب أن اللفظني بينهام فرق واضح؛ فالنبأ عنده اخلرب ذو 
الفائدة العظيمة الذي نستفيد منه علاًم أو غلبة ظن، وال يقال للخرب نبأ حتى يتضمن هذه 

األشياء الثالثة.

مرة،)15(  قد وردت)80(  كلمة«نبأ« ومشتقاهتا  أن  نجد  الكريم  القرآن  إىل  وبالعودة   
جلمع  لكلمة«نبأهم«  ومرة  الغائب،  للمفرد  »نبأه«  لكلمة  و)1(  »نبأ«،  لكلمة  منها 
املخاطبني ومرة  لكلمة«أنبائكم« جلمع  »أنباء«، ومرة  لكلمة  مرات  الغائبني، وعرش)10( 
للمشتقات؛   )51( وعدده  والباقي  وهي)القرى(..  العاقل  غري  جلمع  لكلمة«أنبائها« 
لتنبئهم)1(،  أنبئكم)8(،  أنبئوين)1(،  نبأها)1(،  نبأين)1(،  نبأتكام)1(،  نبأت)1(، 
ينبئك)1(، ينبئكم)9(، ينبئهم)6(، نبئ)1(، نبئنا)1(، نبئهم)2(، نبئوين)1(، لتنبئون)1(، 

ينبأ)1(، أنبأك)1(، أنبأهم)1(، أنبئهم)1(، أنبئوين)1(، يستنبئونك)1(.

)1( ابن منظور: لسان العرب)بريوت: دار الفكر، 1300ه(، م)1(، ص)162(. 

)2( الزبيدي؛ حممد مرتض: تاج العروس من جواهر القاموس)القاهرة: ط)1(،1306ه(، ج)1( فصل النون من باب 
اهلمزة، ص)121(.
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واإذا تتبعنا الآيات التي وردت فيها كلمة«نباأ«  جند اأنها قد جاءت يف خم�س ع�صرة 
اآية، جاءت الع�صرة منها لتتحدث عن:

قال تعاىل: » واتل عليهم نبأ ابني ءادم باحلق« )27(املائدة.. ١

قال تعاىل: » ولقد كذبت رسل من قبلك فصربوا عىل ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم . ٢
نرصنا وال مبدل لكلامت اهلل ولقد جاءك من نبأ املرسلني« )34(األنعام.

قال تعاىل: » واتل عليهم نبأ الذي ءاتيناه ءاياتنا فانسلخ منها«)175(األعراف.. ٣

إبراهيم . ٤ وقوم  وثمود  وعاد  نوح  قوم  قبلهم  من  الذين  نبأ  ياهتم  أمل   « تعاىل:  قال 
وأصحاب مدين واملوتفكات أتتهم رسلهم بالبينات«)70(التوبة.

قال تعاىل: » واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه«)71(يونس.. ٥

قال تعاىل: » أمل ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود«)9( إبراهيم.. ٦

قال تعاىل: » واتل عليهم نبأ إبراهيم«)69(الشعراء.. ٧

قال تعاىل: » نتلوا عليك من نبأ موسى وفرعون باحلق لقوم يومنون«)3(القصص.. ٨

قال تعاىل: » وهل أتاك نبأ اخلصم إذ تسوروا املحراب«)21(ص.. ٩

قال تعاىل: » أمل ياتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم«)5(التغابن.  . ١٠

ابقة بمعنى اخلرب الصحيح       واملالحظ أن كلمة«نبأ« قد جاءت يف كل تلك اآليات السَّ
أحداث  عن  اإلخبار  يف  استعمل  كام  باالهتامم،  واجلدارة  الفائدة  من  بشأن  له  الذي  اهلام 

بعيدة، تارخيها موغل يف القدر ضارب يف شعاب الزمن)1( .  

الهامة  الأخبار  عن  للحديث  كلمة«نباأ«  لت�صتعمل  املتبقية  منها  اخلم�صة  وجاءت 
ذات الفائدة العظيمة، وهي على النحو الآتي:

قال تعاىل: » لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون«)67(األنعام، فالنبأ هنا اخلرب الذي له . ١

)1( حممد رشيد رضا: تفسري املنار)القاهرة:1972(، ج)6(، ص)282(.
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شأن يتم به، واملعنى أن لكل شء ينبأ عنه مستقرا تظهر فيه حقيقته ، ويتميز حقه من 
باطله، فال يبقى جمال لالختالف فيه، وسوف تعلمون مستقر ما أنبأ به القرآن الذي 

كذبتم به من وعد ووعيد)1(

قال تعاىل: » فقال أحطت بام مل حتط به وجئتك من سبأ بنبأ يقني«)22(النمل.. ٢

يا . ٣ هلم  قل  معرضون«)67(،)68(ص.أي  عنه  أنتم  عظيم  نبأ  هو  قل   « تعاىل:  قال 
حممد: إن هذا القرآن الذي جئتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم الشأن، أنتم عنه غافلون 

ال تلتفتون إليه، وال تعلمون قدره)2(.

قال تعاىل: » يا أيا الذين ءامنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا«)6( احلجرات.. ٤

قال تعاىل: » عم يتساءلون عن النبأ العظيم«. قال صاحب الظالل يف تفسري اآلية:«عام . ٥
يتساءلون؛ تفخيم باإلهبام، يعني عن أي شء يتساءلون؟ وهذا التفخيم باإلهبام داللة 
املسؤول عنه، داللة عىل  تبارك وتعاىل  يعظم احلق  املسؤول عنه، وحني  تعظيم  عىل 
أن ذلك أمر عظيم حتى يقول احلق عنه إنه عظيم، وتعظيمه عىل قدر علمه سبحانه 
الذي  الشأن  اخلطري  اخلرب  وإنام هو  ليس مطلق خرب،  أن)النبأ(  نعلم  وتعاىل. ونحن 
يتعلق بأمر عظيم، وال شك أن غايات التدين كلها إنام تؤول إىل معرفة رس ذلك اليوم 
ألنه احلصيلة، وألنه احلصاد الذي سيأيت يف هناية الدنيا، ليحاسب فيه كل إنسان عام 

قّدم إن خريًا فخري، وإن رشًا فرش. فال بد أن يكون أعظم حدث يتعلق باإلنسان)3(.

هذا إضافة إىل أن كلمة)نبأه( جاءت مرة واحدة، وهي بمعنى اخلرب العظيم كذلك فقد 
قال تعاىل: » ولتعلمن نبأه بعد حني«)88(ص، أي ولتعلمن خربه وصدقه عن قريب، فهذا 
النبأ العظيم الذي ال يلقون باهلم إليه اليوم، وليعلمن نبأه يوم الوقت املعلوم، عندما حيق 

وعد اهلل اليقني)4(.

)1( املرجع نفسه، ج)7(، ص)418(.

)2( حممد عىل الصابوين: صفوة التفاسري، ج)3(، ص_65-64(.

)3( سيد قطب: يف ظالل القرآن، ج)30(، ص)3803(. 

)4( املرجع نفسه، ج)23(، ص)3029(.
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ووردت كذلك كلمة  » نباأهم « بمعنى اخلرب العظيم أيضًا، مرة واحدة يف قوله تعاىل: 
» نحن نقص عليك نبأهم باحلق إهنم فتية ءامنوا برهبم وزدناهم هدى« )13( الكهف. 
أو  زيادة  دون  الصدق،  وجه  عىل  العجيب  الفتية  هؤالء  حممد  يا  عليك  نقص  نحن  أي 
عىل  وهدى  يقينًا  وزدناهم  ين  الدرِّ عىل  فثبتناهم  باهلل،  ءامنوا  شبان  جمموعة  فهم  نقصان، 

يقينهم واعتقادهم.

فالنباأ هو اخلرب العظيم، وقد و�صفت الر�صالة الإعلمية يف الآية”بالنباأ”، ومل 
تو�صف باخلرب تدليًل على اأن الر�صالة الإعلمية يجب اأن تت�صف بالأهمية وتلبيتها 
حلاجات اجلمهور، فاإن كانت بهذه ال�صفة وجب التثبت يف تلقيها من م�صادر اأخرى 
على  وخيمة  �صتكون  الفا�صق  خرب  ت�صديق  نتائج  لأن  بها.  جاء  الذي  الفا�صق  غري 
اجلمهور املتلقي. فهي تقول للموؤمنني:«يا من ءامنتم باهلل حق الإميان، اإن جاءكم 
فا�صق بخرب من الأخبار، ول�صيما الهامة؛ فل تقبلوه بدون تبيني اأو تثبت، بل تاأكدوا 

وتيقنوا من �صحته قبل قبوله منه«)1(.

فعالة  اإلعالمية  الرسالة  تكون  حتى  أنه  املتتالية  اإلعالمية  التنظريات  حتدثت  هذا  ويف 
وناجحة يف التأثري يف اجلمهور املستقبل وإقناعه جيب أن تتوافر فيها الرشوط اآلتية)2(: 

1-  اأن ت�صمم الر�صالة بحيث جتذب انتباه امل�صتقبل؛ وحتى يتحقق ذلك ينبغي 
مراعاة الآتي: 

املستقبل  فيها  جيد  التي  فالرسالة  املستقبل؛  حاجة  مع  الرسالة  موضوع  يتناسب  أن   *
مصلحته أو حتقق له حاجات معينة يتم هبا تلقى استجابة كبرية من جانبه ويتجاوب معها. 
وقد توصل فرانك لوثر إىل قاعدة مؤداها أن: اختيار املستقبل لرسالة ما متوقف عىل العالقة 
بني الفائدة التي ينتظرها من جهة، واجلهد املبذول يف احلصول عىل هذه الرسالة من جهة 

أخرى؛ ويعرب عن ذلك باملعادلة التالية : 

)1( حممد السيد طنطاوي: التفسري الوسيط، ج)25(، ص)197(.

)2( انظر يف ذلك؛سلوى عثامن الصديقي:أبعاد العملية االتصالية، ص )39،40(.
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 الختيـار = 
الفائـدة املرجوة من الرسـالة

اجلهد املبذول يف احلصـول عليها

واألكيد أن املستقبل يفضل احلصول عىل املتيرّس له، القريب منه عن الذهاب إىل مكان 
بعيد للحصول عليه، إاّل أن يكون االهتامم منصبا عىل خرب بعينه فيتحتم عىل املستقبل حينئذ 

االستعداد لبذل جهود مضاعفة لكي يعرف هذا اخلرب أو الرسالة.

وتشوقه  املستقبل  انتباه  استمرار  تضمن  مثريات  عىل  حتتوي  بحيث  الرسالة  صياغة   *
ملتابعتها. 

* اختيار الوقت املناسب إلرسال واستقبال الرسالة، فلكي تلقى الرسالة استجابة من 
املستقبل ينبغي أن توجه إليه يف أوقات وأزمنة وأماكن تتناسب مع ظروفه. 

2 - يجب اأن ي�صوغ املر�صل ر�صالته �صياغة تنا�صب امل�صتقبل، فال يستعمل إاّل الرموز 
أو اللغة التي يفهمها هذا املستقبل؛ فالرمز الذي يستخدمه املرسل يف رسالته يدل عىل معنى 
معني. وكي تتحقق عملية االتصال ينبغي أن يتامثل املعنى الذي يثريه الرمز عند املستقبل مع 

املعنى الذي قصده املرسل عند صياغته.

ونستطيع أن ندرك أمهية ذلك لنجاح عملية االتصال إذا تصورنا أن شخصني يتحدثان 
بلغتني خمتلفتني؛ فإهنام ال يقدران عىل التفاهم عن طريق الكالم أو الكتابة بسبب عجز كل 
املعنى  متاثل  ويتوقف  األلفاظ،  هذه  ومعاين  يسجالهنا  التي  األلفاظ  بني  الربط  عن  منهام 

للرمز بني املرسل واملستقبل عىل وجود اخلربات املشرتكة بينهام أو اإلطار الداليل املشرتك.

للمر�صل؛  املتاحة  الت�صال  و�صائل  مع  يتنا�صب  مبا  الر�صالة  ت�صاغ  اأن  ينبغي   -  3
فالرسالة التي تبذل جهود مضنية يف إعدادها مع عدم توفر الوسيلة التي تناسبها لنقلها تصبح 

عديمة اجلدوى.لذلك يرى جورج كلري توافر مخسة متغريات أسلوبية حددها يف)1( 

• ترتبط 	 للقراءة )االنقرائية(: وهي صفات  القابلية  القابلية لالستامع)االنسامعية(أو 

)1(نقال عن؛ حسن عامد مكاوي:االتصال ونظرياته املعارصة ، ص)55،56(.
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بفعل الرسالة إذ جيب أن حتتوي الرسالة عىل كلامت سهلة وبسيطة ومجل قصرية.

• أن تتضمن الرسالة اهتاممات املتلقي ومصاحله.	

• تنوع املفردات؛ ويعني ذلك جتنب تكرار الكلامت.	

• أو 	 األحداث  يف  سواء  التجريد  استخدام  وجتنب  الواقع  عن  التعبري  أي  الواقعية؛ 
الظروف.

• القابلية للتحقق؛ ومعناها اشتامل الرسالة عىل مجل وعبارات علمية يمكن اختبارها 	
والتأكد منها يف الواقع.

التي  البحوث  من  امل�صتخل�صة  النتائج  لبع�س  ال�صدد-تعميمات  تان-يف  ويورد 
اأجريت حول خ�صائ�س الر�صالة الفعالة هي)1(:

• إن الرسائل ذات النتائج الواضحة أكثر فعالية من الرسائل ذات النتائج الضمنية 	
يف تغيري آراء املتلقني؛ ذلك أن املتلقي ال يدرك غالبا اهلدف من الرسالة مامل يكن 

واضحا أمامه.

• تزداد قابلية التغيري يف اآلراء عندما تناقش الرسالة معلومات سارة، ومتفق عليها 	
عند املرسل واملتلقي، أكثر من مناقشة معلومات خالفية وغري سارة بينهام.

• بعد 	 أفضل،ويتلوها  بشكل  تعلمها  يتم  التي  هي  الرسالة  هبا  تبدأ  التي  املواد 
ذلك املواد التي تأيت يف النهاية، أما التي تأيت يف الوسط فإهنا األقل منزلة من 

حيث التعلم. 

• باجلمهور 	 املوضوع-  جانبي  أو  املوضوع  جلانب  الرسالة-بعرضها  فعالية  ترتبط 
للموضوع  واحدة  نظر  وجهة  فعرض  للرسالة.  األخرى  واخلصائص  واملصدر 
يكون فعاال إذا كان اجلمهور يتفق مع نتائج القائم باالتصال، وإذا كان ذكاء املتلقني 
حمدودا، أو تعليمهم بسيطا،وكانت معرفتهم باملوضوع ضئيلة، وكان املتلقون ال 

)1( انظر؛ حسن عامد مكاوي:االتصال ونظرياته املعارصة،ص)55،56(
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يتعرضون لوجهة النظر األخرى، وإذا كان املوضوع غري مثري للجدل. وأما عرض 
وجهتي النظر)دحض آراء اخلصم(فيكون أكثر فعالية عندما يكون املتلقون ذوي 
ذكاء مرتفع، أو تعليم عال، وإذا كان املوضوع مثار اجلدل وموضع املعارضة، وإذا 

كان املتلقون عىل معرفة باملوضوع ويمكنهم أن يتعرضوا لآلراء املعارضة.

• غري 	 واإلعالنات  سلعتني  بني  تقارن  التي  اإلعالنات  يف  الفعالية  تتساوى 
املقارنة،ويمكن أن تكون اإلعالنات املقارنة أكثر فعالية يف األحوال اآلتية: 

عندما تكون السلعة املعلن عنها هلا سوق ضئيل أو كانت جديدة.
إذا كانت خاصية التفوق وذات معنى يمكن استعراضه وإثباته. 

إذا مل يكن للجمهور املستهدف أفضليات سلعية ثابتة.
إذا كان لإلعالن املقارن ابتكارية مميزة من حيث صنف السلعة.

• تكرار التعرض للرسالة يؤدي إىل زيادة املوافقة عىل ما تطرحه من أفكار، والتكرار 	
الزائد جدا قد يقلل املوافقة حيث يؤدي إىل التربم والتخمة،وعموما يؤدي التكرار 
الزائد إىل موافقة أكثر من عدم التعرض، ويمكن أن تعمل فرتة عدم التعرض عىل 

حتييد أي تأثريات مرتدة تنتج عن التعرض الزائد.

• ال يوجد اختالف بني تأثري االستامالت العاطفية والعقلية يف اإلقناع.	

• استامالت 	 من  اإلذعان  حتقيق  يف  تأثريا  أكثر  تكون  للخوف  املتوسطة  االستاملة 
اخلوف املرتفعة أواملنخفضة.  

 )د(الإعلمي؛ خ�صائ�صه و�صروطه: 

يف دراسات راجعها ألكسيس تان)A.tan( سنة)1981( توصل إىل أنه توجد ثالثة 
إقناع  يف  مؤثر  واالتصالية)املصدر(  اإلعالمية  الرسالة  مرسل  جتعل  أساسية  عوامل 

مجهوره هي:
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بني  والوثيقة  العالية  االرتباط  درجة  إىل  البحوث  نتائج  معظم  تشري  1-امل�صداقية: 
الرسالة  تلقاها  التي  والتصديق  االستقبال  اجلامهري، ودرجة  فيه من جانب  والثقة  الصدر 
املصدر«أو  بام يسمى«بمصداقية  النتائج  املصدر. وترتبط هذه  يقدمها هذا  التي  االتصالية 
قابلية املصدر للتصديق أوالثقة فيه، والتي تشري يف جمملها إىل أن الرسائل االتصالية التي 

يتم بثها من مصادر عالية التصديق تزيد من درجة إقناعية الرسالة ذاهتا.

      ويعتمد قياس مصداقية املرسل أو القائم باالتصال عىل عنرصين أساسيني مها)1(: 
ويفرس   .)Trustwarthiness( باالتصال  القائم  يف  الثقة  وزيادة   )Expertise( اخلربة 
أو  السؤال  عن  الصحيحة  لإلجابة  املصدر  معرفة  عن  املتلقي  بمدركات  اخلربة  مفهوم 
والقدرة،  التجربة  التدريب،  عىل:  تعتمد  وهذه  منها،  السليم  وموقفه  املطروحة  القضية 
الذكاء، اإلنجاز املهني، واملركز االجتامعي. والشخص اخلبري هو الذي يملك املعلومات 

الصادقة واحلقيقية عن املوضوع الذي يتحدث فيه أو يناقشه مع املتلقي.

ويشري عنرص الثقة إىل إدراك املتلقي عن املرسل أو املصدر بأنه يشارك يف االتصال بشكل 
موضوعي ودون حتيز. واملصدر املوثوق فيه هو الذي يميل إىل تقديم معلومات موضوعية 
عام يمكن أن حيدث يف العامل احلقيقي، وبالتايل فإن التوصيات التي تنتج عن هذه املعلومات 
يمكن تصديقها. إال أن املشكلة عادة ما تكمن يف أن الشخص اخلبري قد ال يكون موثوقا به.

 لذلك عىل املصدر أو املرسل أن حياول دائام الوصول إىل ثقة املستقبل ألن هذه الثقة هي 
األساس الذي يبني عليه املستقبل تصديقه الرسالة فالناس يؤمنون عادة بذوي الكفاءات 

الكبرية، ويتأثرون بالشخصيات املحبوبة.

وقد أجريت عدة دراسات حول تأثري املرسل أو املصدر عىل املستقبلني؛ ومنها التجارب 
رسائل  مستقبلني  من  جمموعتني  اختارا  حيث  ونايس؛  هوفالند  أجراها  التي  العلمية 
اتصالية؛ عرضا األوىل ملصدر موثوق به إىل حد كبري، والثانية ملصدر أقل ثقة من األوىل 

بكثري فكانت النتائج كالتايل)2(:  

)1( انظر؛حممد عبد احلميد: نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري )القاهرة : عامل الكتب، ط)2(، 2000(، ص)96(.

)2(نقال عن؛حممد السيد فهمي:تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتامعية،ص)89(.
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• إن املصدر املوثوق به تستطيع أن تقتنع بوجهة نظره إىل درجة تبلغ ثالثة أضعاف 	
ونصف الدرجة التي يبلغها املصدر األقل ثقة. ونشري إىل أنه ليس املقصود بالثقة 
اإلطار  هذا  ويف  املصدر.  عن  وفكرته  نفسه  املستقبل  يتصور  ما  ولكن  مطلقها، 
أسفرت جمموعة من الدراسات فيام يتعلق بأمانة املصدر وجدارته بالثقة من جانب 

اجلمهور عن ما يأيت)1(:

• أنه عىل الرغم من اجلمهور يكتسب أوال الكمية نفسها من املعلومات بغض النظر 	
عن درجة مصداقية املصدر، إال أنه حيكم عىل هذه املعومات بعد ذلك من حيث 
يف  جانبه  من  الثقة  ملعيار  طبقا  مالءمتها   أوعدم  له  مالءمتها  أوخطئها،  صحتها 
انخفضت  املصداقية  منخفض  مصدر  إىل  منسوبة  املعلومات  كانت  املصدر.فإذا 
مصدر  إىل  املنسوبة  للمعلومات  بالنسبة  احلال  بعكس  فيها،  اجلمهور  ثقة  درجة 
أكثر  أهنا  أساس  وعىل  عالية،  بدرجة  استقباهلا  يتم  والتي  والثقة،  التصديق  عايل 

صحة ومنطقية فيام ختلص إليه من نتائج وتفسريات.

• أن التغري يف االجتاه الذي يستهدفه املصدر يكون عاليا عندما يكون املصدر موثوقا 	
به،ومنخفضا إذا كان املصدر غري موثوق به،وهذا يؤكد أن أمانة املصدر وجدارته 

بالثقة يمثالن جانبا مهام من جوانب قابلية املصدر للتصديق.

النفسية  النواحي  من  اجلمهور  من  قريبا  املرسل  يكون  حني  وتتحقق  اجلاذبية:   -  2
واالجتامعية واإليديولوجية، إذ أننا نحب املرسل الذي يسـاعدنا عىل التخلص من القلـق 
والضغط والتوتر وعـدم األمان، ويساعدنا عىل اكتساب القبول االجتامعي واحلصول عىل 

ثواب شخيص ألنفسنا.

ونظرا لصعوبة قياس هذه اخلاصية موضوعيا، فقد ركز كثري من الباحثني عىل حمددات 
 ،)Familiarity(املودة  ،)Similarity(والتامثل التشابه  يف)2(:  تتمثل  املفهوم  هلذا  خاصة 

)1(منى سعيد احلديدي وسلوى إمام عىل: اإلعالم واملجتمع، ص)79(.

)2(انظر؛ حممد عبد احلميد: نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، ص)99-97(.
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واحلب)Liking(. وذلك بناء عىل الفرض القائل بأن املصدر أو املرسل ذو اجلاذبية سيكون 
أكثر تأثريا عن الشخص املحايد أو الذي ليس له جاذبية يف عملية االتصال أو اإلقناع.

• الذين 	 األشخاص  عن  هبم  ونتأثر  يشبهونا  الذين  األشخاص  إىل  ننجذب  فنحن 
خيتلفون عنا، وتشمل عملية التشابه أو التامثل؛ التشابه يف اخلصائص الديمغرافية 
واخلصائص الفكرية أو العقائدية، فاملتلقي يميل إىل التأثر باملرسل الذي يشاركه 
الدين،  الدخل   مستوى،  املهنة  التعلم،  درجة  العمر،  مثل:  العامة  خصائصه 
له  يكون  ما  غالبا  ألنه  معه  التوحد  يمكن  أنه  املتلقي  يرى  اإلقامة،…حيث  مقر 

احلاجات واألهداف نفسها.

وكذلك يميل املتلقي إىل املصدر الذي يشاركه يف اآلراء واالجتاهات. ويرى الباحثون أن 
عنرص اخلصائص الفكرية والعقائدية أكثر قوة من التشابه الديمغرايف.

• وتزيد املودة من التفاعل بني األشخاص مما يدفعهم إىل هذا االنجذاب.	

• ومن جانب آخر فإن التشابه واملودة يقودان إىل احلب.ويعترب التدعيم مدخال ألن 	
مع  احلب  يتزايد  وقد  يعاقبنا،  من  ونكره  يثيبنا  من  نحب  حيث  اآلخرين،  نحب 
زيادة العائد الذي يتمثل يف ختفيف التوتر والضغط والعزلة واخلوف. وباإلضافة 
االجتامعي  والقبول  اآلخرين  تقدير  اكتساب  إىل  نميل  فنحن  التوتر  ختفيف  إىل 

ونحب من يساعدنا عىل ذلك.

وتشري النتائج العامة لبحوث اجلاذبية إىل أن احلب واملودة والتشابه ذات عالقة إجيابية 
بتغيري اآلراء، وإن مل يكن هناك تأكيد كاف عىل ما إذا كانت اجلاذبية تسبب تغيري اآلراء أم 

أن تشابه اآلراء هو الذي حيقق اجلاذبية.

3 - قوة امل�صدر: فقد ال يمتلك املرسل أو القائم باالتصال املصداقية أو اجلاذبية، ولكن 
يظل له التأثري يف تغيري اجتاهات األفراد وسلوكياهتم، مثل هذا تكون له القوة التي يمكن 
إدراكها من خالل سيطرته  وضبطه لألمور، وكذا أمهيته، باإلضافة إىل قدرته عىل التدقيق 
والتمحيص. وإدراك املتلقي للضبط والسيطرة يظهر يف قدرة املرسل ، أو املصدر عىل تقديم 
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التأثري باإلذعان، وإدراكه ألمهيته يظل مرهونا بقدر  الثواب والعقاب ، وهذا يعادل متاما 
املرسل عىل  لقدرة  امتدادا  للتدقيق يكون  املتلقي من عدمه، وإدراكه  برضا  املصدر  اهتامم 

مالحظة تكيف أو رضا املستقبل.

    واإلذعان يشمل توقعات اجلمهور لتوصيات املصدر دون تعهدات خاصة منه. وبذلك 
فإن التأثري قد يظهر يف دافعية املتلقي للحصول عىل الثواب أو جتنب العقاب الذي يمكن أن 
يفرضه املصدر. وإضافة إىل ما تقدم نقول: تؤدي مصداقية املصدر إىل تفاعلنا الداخيل مع 
األفكار اجلديدة، وحتقق جاذبيته الشعور بالتوحد، وتؤدي القوة إىل احلصول عىل املوافقة 
أو اإلذعان. ومن خالل الدراسات التي راجعها الكسيس تان تو�صل اإلى النتائج التالية 

ب�صاأن فعالية امل�صدر: 

تؤدي املصداقية العالية للمصدر إىل تغيري فوري لدى املتلقي أرسع من املصادر ذات . ١
املصداقية املنخفضة.

ذوي . ٢ من  يتم  الرسالة  تقييم  كان  الرسالة،وإن  تذكر  عىل  املصدر  مصداقية  تؤثر  ال 
املصداقية املرتفعة بشكل أفضل من ذوي املصداقية املنخفضة.

تؤثر الرسالة ومصداقية املصدر عىل اإلقناع،ولكن يظهر االختالف للتأثري اإلقناعي . ٣
ضعيف  تدعيم  هناك  يكون  عندما  املنخفضة  واملصداقية  العالية  املصداقية  بني 
الستنتاجات الرسالة، أما الرسائل التي تتضمن حجج قوية، فيمكن أن تكون فعالة 

بغض النظر عن مصداقية املصدر.

املصادر املتحيزة يف الغالب أقل تأثريا من املصادر غري املتحيزة، ولكنها تكون أكثر . ٤
فاعلية يف تعزيز اآلراء، وكذلك إذا كان املصدر جذابا وذا نفوذ.

املصادر اجلذابة غالبا ما تكون أشد تأثريا من املصادر غري اجلذابة.      . ٥

القائم باالتصال يكون أكثر إقناعا عندما يعد املتلقي بالثواب أو املكافأة أكثر مما يعده . ٦
بالتهديد أو العقاب.    
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إذا كان املصدر خبريا . ٧ نتأثر أكثر  مصداقية املصدر هلا تأثري أكرب من جاذبيته،ونحن 
أكثر من كونه واحدا من رفاقنا 

الذين ءامنوا إن جاءكم        ووصف اإلعالمي يف اآلية)بالفاسق( فقال تعاىل:”يا أيا 
فاسق بنبأ فتبينوا”، والفسق: كام قال أهل التفسري اخلارج عن احلدود الرشعية التي جيب 
مراعاهتا والتزامها. قال األلويس: “وصف اإلنسان به-عام قال ابن األعرايب- مل يسمع به يف 
كالم العرب؛ والظاهر أن املراد به هنا املسلم املخل بيشء من أحكام الرشع أو املروءة بناء 
عىل ما قابلته بالعدل. وقد اعترب يف العدالة عدم اإلخالل باملروءة، واملشهور االقتصار يف 

تعريفه عىل اإلخالل بيشء من أحكام الرشع”)1(

     وال�صوؤال: ملاذا قال املولى)عّز وجّل(: »اإن جاءكم فا�صق بنباأ«، ومل يقل:«اإن 
يف  الرازي  الفخر  اإليها  اأ�صار  لطيفة  اإ�صارة  يف  بنباأ«؟.  اأو«موؤمن  بنباأ«  اأحد  جاءكم 
تف�صريه قال:«وذكر ما لو كان حا�صر لتاأذي، وهو يف غاية احل�صن من الرتتيب، فاإن 
قيل: مِلَ مل يذكر املوؤمن قبل الفا�صق لتكون املراتب متدرجة البتداء باهلل ور�صوله 
ثم املوؤمن احلا�صر ثم املوؤمن الغائب، ثم الفا�صق؟.نقول: قّدم اهلل ما هو الأهم على 
ما دونه، فذكر جانب اهلل، ثم ذكر جانب الر�صول ثم ذكر ما يف�صي اإلى القتتال بني 
طوائف امل�صلمني ب�صبب الإ�صغاء اإلى كلم الفا�صق والعتماد عليه، فاإنه يذكر كل ما 
كان اأ�صد نفارًا لل�صدور، واأما املوؤمن احلا�صر اأو الغائب فل يوؤذي املوؤمن اإلى حد يف�صي 

اإلى القتل، األ ترى اأن اهلل تعالى ذكر عقيب نباأ الفا�صق اآية القتتال«)2(.

اف:«ويف تنكري الفاسق والنبأ«، شياع يف الفساق واألنباء، كأنه        وقال صاحب الكشَّ
وال  احلقيقة  وانكشاف  األمر،  بيان  وتطلبوا  فيه،  فتوقفوا  نبأ  بأي  جاءكم  فاسق  أي  قال: 
تعتمدوا عىل قول الفاسق«)3(، فمفهوم املخافة ملدلول)فاسق( يشري إىل صدق وعدالة وثقة 

ين األلويس: روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين، ج)25(، ص)145(. )1(شهاب الدرِّ

)2(الفخر الرازي: التفسري الكبري، م)14(، ج)27(، )28(، ص)102(.

)3(الزخمرشي:
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اآلية أحد  ينقل األخبار إىل اجلمهور، لذلك كانت  الذي  أو اإلعالمي  املرسل  أو  املصدر 
األصول التي أخذ منها الّسلف الصالح قبول خرب الواحد فري الفاسق ألمرين«)1(:

الأول: أنه علل قبول خرب الواحد بالفسق ال لكونه خرب الواحد، وإال لزم توارد العلتني 

عىل معلول واحد، والعلة الثانية حتصيل احلاصل ألن خرب الواحد معلل رده بذاته قبل الفسق.

 الثاين: أن األمر بالتبني يشرتط فيه جميء الفاسق باخلرب ، وهذا مفهوم الرشط ، وهو 

معترب عىل القول الصحيح، فالعمل بخرب الواحد واجب إذا مل يكن فاسقا.

      بل وقد استدل بعض العلامء باآلية عىل قبول خرب جمهول احلال وهو الذي ال تعلم 
من  انتفى ظاهرا، ورفض  وقد  الفسق رشط  فيه، ألن  التثبت  يلزم  فال  فسقه،  عدالته وال 

طرف آخرين الحتامل فسقه، ألن انتفاء العلم بالفسق ال يدل عىل عدم الفسق)2(.

      ولذلك قال تعاىل:«فتبنوا« ومعناه كام قال ابن عاشور: تبينوا احلق، أي من غري جهة 
الفاسق معرضًا  التتبع والتثبت...وإنام كان  الفاسق يكون داعيًا إىل  الفاسق، فخرب  ذلك 
الوازع  وضعف  نفسه،  يف  الديني  الوازع  ضعيف  الفاسق  ألن  واالختالف  للريبة  خربه 
جيرئه عىل االستخفاف باملحظور ، وبام خيرب به يف شهادة ، أو خرب يرتتب عليهام أرضار 
بالغري، أو بالصالح العام ويقوي جرأته عىل ذلك دومًا إذا مل يتب ، و يندم عىل ما صدر 

منه ويقلع عن مثله«)3(.

)1(حممد االنصاري: منهج الدعوة اإلسالمية يف البناء االجتامعي عىل ضوء ماجاء يف سورة احلجرات، ص)339(.

)2(الفخر الرازي: التفسري الكبري، ج)28(، ص)120(.

)3(انظر تفسري التحرير والتنوير ملحمد الطاهر بن عاشور، ص)231(.
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• ْقَرُبوَن َولِلنرَِّساِء َنِصيٌب مِمَّا 	 ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ َجاِل َنِصيٌب مِمَّ  قال تعالى :  } لِلررِّ

ْقَرُبوَن مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا { ] النساء : )7( [ َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ

• ْنَثَينْيِ َفإِْن ُكنَّ نَِساًء 	 َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأْلُ   و قال تعالى :  }  ُيوِصيُكُم اهلُل يِف َأْواَلِدُكْم لِلذَّ

َبَوْيِه لُِكلرِّ َواِحٍد  َفْوَق اْثَنَتنْيِ َفَلُهنَّ ُثُلَثا َما َتَرَك َوإِْن َكاَنْت َواِحَدًة َفَلَها النرِّْصُف َوأِلَ
ُلُث  ِه الثُّ مرِّ ا َتَرَك إِْن َكاَن َلُه َوَلٌد َفإِْن مَلْ َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواُه َفأِلُ ُدُس مِمَّ ِمْنُهاَم السُّ
ا َأْو َدْيٍن آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم  ٍة ُيويِص هِبَ ُدُس ِمْن َبْعِد َوِصيَّ ِه السُّ مرِّ َفإِْن َكاَن َلُه إِْخَوٌة َفأِلُ
ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اهللِ إِنَّ اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم · َوَلُكْم نِْصُف  ُ اَل َتْدُروَن َأيُّ
ا َتَرْكَن ِمْن َبْعِد  ُبُع مِمَّ َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم إِْن مَلْ َيُكْن هَلُنَّ َوَلٌد َفإِْن َكاَن هَلُنَّ َوَلٌد َفَلُكُم الرُّ
مَلْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد َفإِْن َكاَن َلُكْم  َتَرْكُتْم إِْن  ا  ُبُع مِمَّ َأْو َدْيٍن َوهَلُنَّ الرُّ ا  ٍة ُيوِصنَي هِبَ َوِصيَّ
ا َأْو َدْيٍن َوإِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث  ٍة ُتوُصوَن هِبَ ا َتَرْكُتْم ِمْن َبْعِد َوِصيَّ ُمُن مِمَّ َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُّ
ُدُس َفإِْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك  َكاَلَلًة َأِو اْمَرَأٌة َوَلُه َأٌخ َأْو ُأْخٌت َفِلُكلرِّ َواِحٍد ِمْنُهاَم السُّ
ًة ِمَن اهللِ َواهلُل  ا َأْو َدْيٍن َغرْيَ ُمَضارٍّ َوِصيَّ ٍة ُيوَص هِبَ ُلِث ِمْن َبْعِد َوِصيَّ َكاُء يِف الثُّ َفُهْم رُشَ
تَِها  ِري ِمْن حَتْ َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْ َعِليٌم َحِليٌم ·  تِْلَك ُحُدوُد اهللِ 
اُر َخالِِديَن ِفيَها َوَذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم  · َوَمْن َيْعِص اهلَل َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه  هْنَ اأْلَ

ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي · { ] النساء : )14،13،12،11 ( [ 

• و قال تعالى :  }  َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اهلُل ُيْفتِيُكْم يِف اْلَكاَلَلِة إِِن اْمُرٌؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد 	

َفَلُهاَم  اْثَنَتنْيِ  َكاَنَتا  َفإِْن  َوَلٌد  هَلَا  َيُكْن  مَلْ  إِْن  َيِرُثَها  َوُهَو  َتَرَك  َما  َفَلَها نِْصُف  ُأْخٌت  َوَلُه 
ُ اهلُل َلُكْم  ْنَثَينْيِ ُيَبنيرِّ َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأْلُ ا َتَرَك َوإِْن َكاُنوا إِْخَوًة ِرَجااًل َونَِساًء َفِللذَّ ُلَثاِن مِمَّ الثُّ

ٍء َعِليٌم { ] النساء : ) 176 ( [   وا َواهلُل بُِكلرِّ َشْ َأْن َتِضلُّ
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أنفسنا  رشور  من  باهلل  ،ونعوذ  إليه  ونتوب  ونستغفره  ونستعينه  نحمده  هلل  احلمد  إن   
وسيئات أعاملنا من يد اهلل  فهو املهتد ، ومن يضلل فال هادي له ،والصالة والسالم عىل 
أرشف اخللق الذي بعث رمحة للعاملني ، وعىل آله وصحبه أمجعني ، ومن تبعه بإحسان إىل 

يوم الدين ، وبعد : 

نصوص  تضمنتها  التي  األصيلة،  الترشيعية  واحلكم  العميقة  القرآنية  للمعاين  فنظرا     
املرياث يف رشيعة اإلسالم احلنفية الّسمحة ارتأينا -بعون اهلل- من خالل هذا البحث جتلية 
املرياث  لفريضة  املعجز  الّترشيع  هذا  احتواها  التي  واللمسات  والّلطائف  األرسار  بعض 
من خالل تتبع ما استنبطه هؤالء اجلهابذة من علامئنا األفذاذ أثناء بياهنم وتفسريهم آليات 
وهي  الّنساء،  سورة  من  القرآنية  السياقات  لتلك  املتأملة  الفاحصة  ووقفاهتم  الفرائض، 
تعرض لألّمة مقادير وأنصبة وسهام الورثة ورشوط استحقاقهم هلا بدّقة فائقة، تتجىل فيها 

حكمة الباري -عز وجل-  وعلمه املطلق بأحوال عباده .

 وقد عقب عىل آيات املرياث فقال عن نفسه.. } إِنَّ اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم { ..} َواهلُل َعِليٌم 
َحِليٌم { ... 

ٍء َعِليٌم {.  } َواهلُل بُِكلرِّ َشْ

وبعد مجع املادة العلمية وهتذيبها وترتيبها ،جاءت خطة هذا البحث متضمنة أحد عرش 
فرعا ، حسب التفصيل والرتتيب اآليت :

 ـ الفرع الأول : علم املرياث بني التعبد والتعليل .  

 ـ الفرع الثاين  : احلكمة من إمجال املرياث يف بداية ترشيعه .   

 ـ الفرع الثالث: احلكمة يف جميء آيات املرياث الثالث هبذا الرتتيب وهذا التوايل .  

 ـ الفرع الرابع :  احلكمة يف جميء احلقوق املتعلقة بالرتكة هبذا الرتتيب .   

 ـ الفرع اخلام�س:  احلكمة من تصدير آيات املرياث بلفظ :  يوصيكم   و   أوالدكم 

 ـ الفرع ال�صاد�س: احلكمة من تضعيف حظ الذكر عىل حظ األنثى يف املرياث .  

 ـ الفرع ال�صابع : احلكمة من تقديم البنوة عىل األبوة يف املرياث .
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 ـ الفرع الثامن  : احلكمة يف حجب األب لإلخوة دون األم .

 ـ الفرع التا�صع : احلكمة يف أن اإلخوة ألم يتساوى ذكرهم وأنثاهم يف املرياث . 

 ـ الفرع العا�صر  : احلكمة من تذييل آيات املواريث الثالث بأسامء اهلل احلسنى .

 ـ الفرع احلادي ع�صر  : احلكمة من ترتب الوعد والوعيد بعد بيان مقادير املرياث . 

  ثم جاءت يف أعقاب هذه الفروع خامتة أوجزنا فيها أهم ما انتهينا إليه من نتائج بعد 
رحلتنا مع هذا البحث.

 وبعد معرفة املحاور العامة للبحث من خالل هذه التوطئة املوجزة، سنرشع اآلن ـ بعون 
اهلل ـ يف عرض املادة العلمية التي حواها كل فرع من الفروع السابقة :
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 الفرع الأول :علم املرياث بني التعبد والتعليل   
عند استقراء مسائل املرياث وأحكامه نتبنّي أّن هذا العلم الغالب فيه التعبد خاّصة من 
ناحية املقادير واألنصبة : قال ابن حجر :« الفرائض الغالب عليها التعبد وانحسام وجوه 
الرأي واخلوض فيها بالظن ال انضباط له بخالف غريها من أبواب العلم فان للرأي فيها 

جماال واالنضباط فيها ممكن غالبا... وعلم الفرائض يؤخذ غالبا بطريق العلم. “))1(( 

   ولكن يف الوقت نفسه نجد أيضا ثّلة من مسائله بنيت يف احلقيقة عىل القياس والّرأي 
واالجتهاد، وكانت حقال واسًعا يف إمعان الفكر والّنظر والتعليل ... فربزت مذاهب عّدة يف 
مثل هذه املسائل اجلزئية من زمن الّصحابة إىل عهد األئمة وتدوين الفقه..ومن بني ما يذكر 
يف هذا .. تلك املناظرة التي كانت بني زيد -  ريض اهلل عنه- وابن عباس - ريض اهلل عنه- 
.. يف مسألة الغراوين ، والتي اعتمد فيها سيدنا زيد عىل اجتهاده ، قال القرطبي: » روى 
عكرمة قال: أرسل ابن عباس إىل زيد بن ثابت يسأل عن امرأة تركت زوجها وأبويا،قال: 
للزوج النصف، ولألم ثلث ما بقي ، فقال: جتده يف كتاب اهلل أو تقول برأي؟ قال: أقوله 
برأي؛ ال أفضل أما عىل أب. قال أبو سليامن: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا مل يكن فيها 
 .} ُلُث  الثُّ ِه  مرِّ َفأِلُ َأَبَواُه  نص؛ وذلك أنه اعتربها باملنصوص عليه، وهو قوله تعاىل:} َوَوِرَثُه 
فلام وجد نصيب األم الثلث، وكان باقي املال هو الثلثان لألب، قاس النصف الفاضل من 
املال بعد نصيب الزوج عىل كل املال إذا مل يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهام 

عىل ثالثة، لألم سهم ولألب سهامن وهو الباقي.” ))2(( 

 - ويف هذا يقول ابن العريب : » اعلموا علمكم اهلل أن هذه اآلية  - آية املواريث - ركن 
من أركان الدين ، وعمدة من عمد األحكام ، وأم من أمهات اآليات : فإن الفرائض عظيمة 
القدر  ...وكان جل علم الصحابة وعظم مناظرهتم ، ولكن اخللق ضيعوه ... ولو مل يكن 
النظر يف  مبطيل  القياس وختزي  منكري  تبهت  أهنا  إال  والكالم عليها  الفرائض  من فضل 

)1(    ابن حجر : فتح الباري )5-4/12( .       
)2(   القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن  )56/5( .   
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إحلاق النظري بالنظري ، فإن عامة مسائلها إنام هي مبنية عىل ذلك ؛ إذ النصوص مل تستوف 
فيها ، وال أحاطت بنوازهلا “  )1(  

 -  وقال يف موضع آخر مبّيًنا أن آيات املواريث كانت حافًزا لتحريك مهم املجتهدين 
املواريث يف ختام سورة  آية  تعاىل يف آخر  تعقيبه عىل قوله  .. عند  الّنظر عندهم  ومسالك 
ٍء َعِليٌم { وهذا هو البيان املوعود به ؛ ألن اهلل  وا َواهلُل بُِكلرِّ َشْ ُ اهلُل َلُكْم َأْن َتِضلُّ النساء : } ُيَبنيرِّ
سبحانه مل جيعل طرق األحكام نصا يدركه اجلفىل ، وإنام جعله مظنونا خيتص به العلامء لريفع 
اهلل تعاىل الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ، ويترصف املجتهدون يف مسالك 

النظر ، فيدرك بعضهم الصواب فيؤجر عرشة أجور ، ويقرص آخر فيدرك أجرا 

واهلل   ، للعلامء  بني  وهذا   ، سبحانه  اهلل  أراد  ما  عىل  الدنيوية  األحكام  وتنفذ   ، واحدا 
أعلم.”  )2(  

مرياث  مقدار  عن  وجل-  -عز  الباري  سكوت  يف  الرسَّ  أّن  اهلل-  -رمحه  وأرجع   -  
حيث   ، فيهام  املجتهدين  منزلة  وترتفع  حكمهام  استنباط  يف  العلامء  درجة  البنتني،لتتبني 
قال:« إن اهلل سبحانه وتعاىل لو كان مبينا حال البنتني بيانه حلال الواحدة وما فوق البنتني 
لكان ذلك قاطعا ، ولكنه ساق األمر مساق اإلشكال ؛ لتتبني درجة العاملني ، وترتفع منزلة 
البنتني عىل األختني  العلامء  البنتني أحق ؟ ... فحمل  املرتبتني يف إحلاق  املجتهدين يف أي 
يف االشرتاك يف الثلثني ، ومحلوا األخوات عىل البنات يف االشرتاك يف الثلثني ، وكان هذا 
نظرا دقيقا وأصال عظيام يف االعتبار ، وعليه املعول ، وأراد الباري بذلك أن يبني لنا دخول 

القياس يف األحكام .” ))3((

  - وقال الشعراوي ، مبينا احلكمة أيضا من عدم الترصيح بمرياث البنتني:«...وأنا أريد 
أن نستجمع الذهن هنا جيدا لنتعرف متاما عىل مراد احلق ومسالك القرآن يف تنبيه األذهان 
الستقبال كالم اهلل . فقد كرم اهلل اإلنسان بالعقل ، والعقل ال بد له من رياضة . ومعنى 

)1( ابن العريب : أحكام القرآن )331-330/1(  .     
)2(  ابن العريب : أحكام القرآن )521/1(  .     

)3(  ابن العريب : أحكام القرآن )1/ 336 ،341(  .     
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املسائل ، وإن طرأت مشكالت هيأ نفسه هلا باحلل ، وأن  التدريب عىل حل  الرياضة هو 
يملك القدرة عىل االستنباط والتقييم ، كل هذه من مهام العقل... وبقي شء مل يأت اهلل 
له بحكم ، وهو أن يكون املورث قد ترك ابنتني . وهنا نجد أن احلق قد ضمن لالثنتني يف 
إطار الثالث بنات أو أكثر أخذ الثلثني من الرتكة ، هكذا قال العلامء ، وملاذا مل ينص عىل 
ذلك بوضوح؟ لقد ترك هذه املهمة للعقل ، فالبنت حينام ترث مع الذكر تأخذ ثلث الرتكة، 

وعندما تكون مع ابنة أخرى دون ذكر ، تأخذ الثلث .

فإذا كانت مع الذكر وهو القائم بمسئولية الكدح تأخذ الثلث ، ولذلك فمن املنطقي 
، لتعرف أن  ابنتني . وهناك شء آخر  الثلث إن كان املورث قد ترك  أنثى  أن تأخذ كل 
القرآن يأيت كله كمنهج متامسك ، فهناك آية أخرى يف سورة النساء تناقش جزئية من هذا 
ُيْفتِيُكْم  ُقِل اهلل  األمر ليرتك للعقل فرصة العمل والبحث ، يقول سبحانه :} َيْسَتْفُتوَنَك 
ْ َيُكْن  يِف الكاللة إِن امرؤ َهَلَك َلْيَس َلُه َوَلٌد َوَلُه ُأْخٌت َفَلَها نِْصُف َما َتَرَك َوُهَو َيِرُثَهآ إِن ملَّ
ِمْثُل  َكِر  َفِللذَّ َونَِسآًء  َجااًل  ررِّ إِْخَوًة  َوإِن كانوا  َتَرَك  ا  مِمَّ الثلثان  َفَلُهاَم  اثنتني  َكاَنَتا  َفإِن  َوَلٌد  هلا 
بأختي  هنا  احلق  جاء  { لقد  َعِليٌم  ٍء  َشْ بُِكلرِّ  واهلل  وْا  َتِضلُّ َأن  َلُكْم  اهلل   ُ ُيَبنيرِّ األنثيني  َحظرِّ 
املورث وأوضح أن هلام الثلثني من الرتكة إن مل يكن للمورث ولد - ابن أو بنت - فإذا 
كان لألختني الثلثان ، فأيام ألصق باملورث ، البنتان أم األختان؟ إن ابنتي املورث ألصق 
به من أختيه ، ولذلك فللبنتني الثلثان ، فاالبنة إن كانت مع أخيها فستأخذ الثلث ، وإن 
من  أكثر  البنات  من  الوارثات  كانت  وإن   . النصف  فستأخذ  بمفردها  ورثت  قد  كانت 
اثنتني فسيأخذن الثلثني ، وإن كانتا اثنتني فستأخذ كل منهام الثلث ، ملاذا؟ ألن اهلل أعطى 

األختني ثلثي ما ترك املورث إن مل يكن له أوالد .

ومن العجيب أنه جاء باجلمع يف اآلية األوىل اخلاصة بتوريث البنات ، وجاء باملثنى يف 
اآلية التي تورث األخوات ، لنأخذ املثنى هناك- يف آية توريث البنات- لينسحب عىل 

املثنى هناك .

لقد أراد احلق أن جيعل للعقل مهمة البحث واالستقصاء واالستنباط وذلك حتى نأخذ 
األحكام بشغف وحسن فهم ، وعندما يقول سبحانه :} َيْسَتْفُتوَنَك  {  فمعنى يستفتونك 
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تعلق  قد  الفتيا  وطلب  سأل  الذي  املؤمن  أن  عىل  دليل  وهذا   ، الفتوى  منك  يطلبون  أي 
بالتكليف، فهو حيب أن يعرف حكم اهلل ، حتى فيام مل يبدأ اهلل به احلكم . وقد سأل املؤمنون 

األوائل وطلبوا الفتيا حمبة يف التكليف . “ ))1((  

 - وقال سيد قطب :”... هذه اآليات الثالث تتضمن أصول علم الفرائض - أي علم 
املرياث - أما التفريعات فقد جاءت الّسنة ببعضها نصًا واجتهد الفقهاء يف بقيتها تطبيقًا عىل 

هذه األصول .” ))2(( 

 - وقال السهييل : »... قد أتينا عىل ما تتضمنه اآلية من أصول الفرائض وقال السلف من 
العلامء قد أبقى القرآن موضعا للسنة وأبقت السنة موضعا لالجتهاد والرأي ثم إن القرآن 
قد أحال عىل السنة ... وأحال الرسول عليه السالم بعد ما بني من أصول الفرائض ما بني 
عىل زيد بن ثابت بقوله يف احلديث : » وأفرضهم زيد بن ثابت« ، فصار قول زيد أصال عول 

عليه الفقهاء واستقر العمل به . »))3((

  -  وقال أيضا : » وكان عمر بن اخلطاب -  ريض اهلل عنه - ...حني أشكلت عليه مسألة 
اجلد مشى بنفسه إىل منزل زيد بن ثابت يستفهمه عن رأيه فيها فانتهى إىل قوله واستحسن 
ما سمع من قياسه فيها ونظره ريض اهلل عنهم أمجعني فإهنم اجتهدوا للمسلمني وتفقهوا يف 

الكتاب املبني وحتروا الصدق فيام نقلوه من وحي رب العاملني

حتى استقامت قناة اإلسالم »  ))4((        

الآتي: ا�صتخل�س  ميكن  عر�صه  �صبق  · مما 

 1/- أن الفرائض وإن كان الغالب عليها التعّبد، إاّل أّنه وقع يف العديد من مسائلها  التي 
مل يرد فيها نص األخذ بالقياس واالجتهاد والّرأي من عهد الصحابة إىل زمن األئمة ومن 
بعدهم ، حتى إن ابن العريب أعترب أن من فضل علم الفرائض أهّنا تبهت منكري القياس، 

)1(  الشعراوي : تفسري الشعراوي )1381/1( .    
)2(   سيد قطب : يف ظالل القرآن )261/2( .    

)3(  السهييل : الفرائض )77( .        
)4( السهييل : الفرائض )26( .     
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وختزي مبطيل الّنظر يف إحلاق الّنظري بالّنظري، ثم قّرر أن عاّمة مسائل علم املرياث وأغلبها 
مبنية عىل »القياس والّنظر«، إذ الّنصوص مل تستوف فيها، وال أحاطت بنوازهلا .. وإن كّنا 

نرى أّن يف هذا مبالغة منه -رمحه اهلل- واهلل أعلم- .

 2/- أن الباري -عز وجل- سكت عن بعض املسائل يف علم الفرائض وساقها مساق 
اإلشكال، ومل يبنّي احلكم فيها برصاحة ووضوح، بل ترك ذلك ألصحاب الّنظر والعقول 
حّتى يشحذ مهمهم فينظروا ويتأملوا وجيتهدوا الستنباط ما خفي من أحكام يف مثل هذه 

املواضع، ومن ثّمة تتبنّي درجة العاملني، وترتفع منزلة املجتهدين.

أّنه أراد أن جيعل  3/- وإن من حكمته تعاىل أيضا يف عدم بيان أحكام بعض املسائل   
للعقل مهّمة وهي : البحث واالستقصاء والتتبع .. فإذا أدركنا بعد هذا اجلهد مراد الشارع 
وحكمه يف مثل هذه املسائل املسكوت عنها .. فإنّنا نفرح هبذه األحكام املستنبطة ونأخذها 
ونعمل هبا .. ألن من تعب يف إدراك شء وحّصله فإّنه حيرص عليه .. ويف مثل هذا املقام 
أّنه يستلزم احلكم التكليفي الذي طلب الفتيا عنه .. ومن ثّم ينقاد ويأمتر به إن كان أمًرا، 

ا ..  وينتهي عنه إن كان هنيًّ

•  واإجمال : نلحظ أن فريضة املرياث وإن كان األصل فيها والغالب عليها التعّبد 	
.. وذلك  القصد، جيّل احلكمة  املعنى، ظاهر  ما هو معقول  فيها  أن  إاّل  املحض، 
اهتامم،  أّيام  اإلسالمية  الرشيعة  به  اهتمت  الذي  املال  موضوع  حول  لدوراهنا 
وقّننته أحسن تقنني .. وهذا وغريه كان حافًزا للعلامء أن يمعنوا نظرهم وتأمالهتم 
وهذا   .. الدقيق  املايل  الّتقنني  هلذا  واألرسار  واملقاصد  احلكم  بعض  الستنباط 
الّتوزيع العادل للّثروة .. وهذا ما سيتجىل أكثر من خالل ما سنعرضه من حكم 

ومقاصد يف الفروع اآلتية من هذا البحث- إن شاء اهلل- . 
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الفرع الثاين  : احلكمة من اإجمال املرياث يف 
بداية ت�سريعه     

َجاِل  } لِلررِّ  أمجل اهلل احلكيم العليم الكالم عن املرياث يف بداية ترشيعه يف قوله تعاىل : 
ْقَرُبوَن مِمَّا َقلَّ ِمْنُه  ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ ْقَرُبوَن َولِلنرَِّساِء َنِصيٌب مِمَّ ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ َنِصيٌب مِمَّ

َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا  { حلكم عديدة :

، ويقولون ال يرث  النساء واألطفال  “ كان أهل اجلاهلية ال يورثون   : الرازي  -  قال 
أن اإلرث غري خمتص  تعاىل  فبني   ، الغنيمة  بالرماح وذاد عن احلوزة وحاز  إال من طاعن 
بالرجال ، بل هو أمر مشرتك فيه بني الرجال والنساء ، فذكر يف هذه اآلية هذا القدر ، ثم 
ذكر التفصيل بعد ذلك وال يمتنع إذا كان للقوم عادة يف توريث الكبار دون الصغار ودون 
النساء ، أن ينقلهم سبحانه وتعاىل عن تلك العادة قليال قلياًل عىل التدريج ، ألن االنتقال 
كان عىل  وإذا   ، القلب  دفعة عظم وقعه عىل  كان  فاذا   ، الطبع  ثقيل عىل  العادة شاق  عن 
التدريج سهل ، فلهذا املعنى ذكر اهلل تعاىل هذا املجمل أوال ، ثم أردفه بالتفصيل.” ))1((     

النساء املرياث وخيصون به الرجال،   -  قال ابن العريب : » كان أهل اجلاهلية يمنعون 
حتى كان الرجل  منهم إذا مات وترك ذرية ضعافا وقرابة كبارا استبد باملال القرابة الكبار 

... فنزلت هذه اآلية... وكان هذا من 

اجلاهلية ترصفا بجهل عظيم ؛ فإن الورثة الصغار الضعاف كانوا أحق باملال من القوي ؛ 
فعكسوا احلكم وأبطلوا احلكمة ؛ فضلوا بأهوائهم وأخطئوا يف آرائهم ... وكان نزول هذه 
البيان الشايف بعد ذلك عىل  اآلية توطئة للحكم وإبطاال لذلك الرأي الفاسد ، حتى وقع 

سرية اهلل وسنته يف إبطال آرائهم وسنتهم .” ))2((  

)1(  الرازي: التفسري الكبري )201/5(  .   
)2(  ابن العريب : أحكام القرآن )328/1(، القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن  )46/5( .
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أموال  إيتاء  حلكم  النتيجة  جمرى  جار  وهو  ابتدائي،  “استئناف   : عاشور  ابن  وقال   -
اليتامى، وجمرى املقدمة 

ُ يِف اأَْولِدُكْم } ومنا�صبة تعقيب  يُكُم اهللَّ لأحكام املواريث التي يف قوله تعالى:{  ُيو�صِ

الآي ال�صابقة بها:   

وإبقاءهم  الضعفاء،  باألموال، وحرمان  األقوياء واألشداء  إيثار  اعتادوا  قد  كانوا  أهنم 
عالة عىل أشدائهم حتى يكونوا يف مقادهتم، فكان األولياء يمنعون عن حماجريهم أمواهلم، 
وكان أكرب العائلة حيرم إخوته من املرياث معه فكان أولئك لضعفهم يصربون عىل احلرمان، 
ويقنعون بالعيش يف ظالل أقارهبم، ألهنم إن نازعوهم طردوهم وحرموهم، فصاروا عالة 
عار  وخيشني  أنفسهن،  من  ضعفا  جيدن  فإهنن  النساء  بذلك  الناس  الناس.وأخص  عىل 
الدهر،  حوادث  من  هلن  عدة  أوليائهن  رضا  فيتخذن  األزواج،  انحراف  ويتقني  الضيعة، 
فلام أمرهم اهلل أن يؤتوا اليتامى أمواهلم، أمر عقبه بأمرهم بأن جيعلوا للرجال والنساء نصيبا 
الوالدان  له  ترك  مما  نصيبه  إليصال  حتقيق  اليتيم  مال  واألقربون.فإيتاء  الوالدان  ترك  مما 
النساء  وذكر  واألقربون،  الوالدان  ترك  مما  لنصيبهم  إثبات  القرابة  وتوريث  واألقربون، 
هناك متهيدا لرشع املرياث، وقد تأيد ذلك بقوله} َوإَِذا َحرَضَ اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى{   
]النساء:8[ فإن ذلك يناسب املرياث ... وكانوا يف اجلاهلية ال يورثون بالبنوة إال إذا كان 
األبناء ذكورا، فال مرياث للنساء ألهنم كانوا يقولون إنام يرث أموالنا من طاعن بالرمح، 
ورضب بالسيف ... فلام جاء اإلسالم... رشع اهلل املرياث بالقرابة، وجعل للنساء حظوظا 
القرابة  املال إىل  املرياث رصف  النعمة، وأومأ إىل أن حكمة  الكلمة، وأسبغ  فأتم  يف ذلك 
ْقَرُبوَن{ َواأْلَ اْلَوالَِداِن  َتَرَك  ا  مِمَّ َنِصيٌب  َولِلنرَِّساِء  تعاىل}  قوله  كان  دوهنا.وقد  وما  بالوالدة 

العرب.ولكون هذه اآلية كاملقدمة جاءت بإمجال احلق  للنساء يف  أول إعطاء حلق اإلرث 
املراد  األحكام  ورود  وحكمة  النفوس،  هتيئة  لقصد  تفصيله،  وتاله  املرياث  يف  والنصيب 
ا َتَرَك  { بيان ملا ترك لقصد  نسخها إىل أثقل لتسكن النفوس إليها بالتدريج... وقوله: } مِمَّ
تعميم ما ترك الوالدان واألقربون وتنصيص عىل أن احلق متعلق بكل جزء من املال، حتى 
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معني  أنه  مفروضا  كونه  ...ومعنى  َمْفُروضًا}  َنِصيبًا   } وقوله  بيشء..  بعضهم  يستأثر  ال 
املقدار لكل صنف من الرجال والنساء ... وهذا أوضح دليل عىل أن املقصود هبذه اآلية 

ترشيع املواريث.” ))1(( 

  - وقال الشعراوي : “ ومل حيدد النصيب بعد هذه اآلية مبارشة إال بعد ما جاء بحكاية 
اليتامى وحتذير الناس من أكل مال اليتيم ، ملاذا؟ ألن ذلك يريب يف النفس االشتياق للحكم، 
وحني تسترشف النفس إىل تفصيل احلكم ، ويأيت بعد طلب النفس له ، فإنه يتمكن منها . 
واليشء حني تطلبه النفس تكون مهيأة الستقباله ، لكن حينام يعرض األمر بدون طلب ، 

فالنفس تقبله مرة وتعرض عنه مرة أخرى . “ ))2(( 

 - وقال األلويس : “ قوله : { مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر }...وفائدته دفع توهم اختصاص بعض 
ألهنم  اإلمامية  عىل  يرد  وهبذا   ، للرجال  احلرب  وآالت  كاخليل  الورثة  ببعض  األموال 
خيصون أكرب أبناء امليت من تركته بالسيف واملصحف واخلاتم واللباس البدين بدون عوض 
أن  مفيدة  اآلية  أن  مع  العقار  من  الزوجة  توريث  كعدم  الغريب  من  وهذا   ، أكثرهم  عند 
ُيَغاِدُر  لكل من الفريقني حقًا من كل ما جل ودق ، وتقديم القليل عىل الكثري من باب { اَل 

َصِغرَيًة َواَل َكبرَِيًة إاِلَّ َأْحَصاَها } ] الكهف : 49 [ .” ))3((  

النفوس  يف  اجلاهلية  معامل  ينسخ  الرباين  املنهج  كان  :”...وهكذا  قطب  سيد  وقال   -  
واملجتمعات ويثبت معامل اإلسالم; ويمحو سامت اجلاهلية يف وجه املجتمع ويثبت مالمح 
اإلسالم . وهكذا كان يصوغ املجتمع اجلديد ومشاعره وتقاليده ورشائعه وقوانينه يف ظالل 

تقوى اهلل ورقابته وجيعلها الضامن األخري لتنفيذ الترشيع...  

ولقد كانوا يف اجلاهلية ال يورثون البنات وال الصبية - يف الغالب - إال التافه القليل. ألن 
هؤالء وهؤالء ال يركبون فرسًا وال يردون عاديًا! فإذا رشيعة اهلل جتعل املرياث - يف أصله - 

)1(   ابن عاشور : التحرير والتنوير )250-247/4(    
)2(   الشعراوي : تفسري الشعراوي )1377/1(      

)3(   األلويس : تفسرباأللويس )211/4(          
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حقًا لذوي القربى مجيعًا - حسب مراتبهم وأنصبتهم املبينة فيام بعد - وذلك متشيًا مع نظرية 
اإلسالم يف التكافل بني أفراد األرسة الواحدة ويف التكافل اإلنساين العام ... ملا كان األمر 
كذلك جعل اإلسالم التكافل يف حميط األرسة هو حجر األساس يف بناء التكافل االجتامعي 
من  له  ما  فوق   . األرسة  حميط  يف  التكافل  ذلك  مظاهر  من  مظهرًا  اإلرث  وجعل   . العام 
وظائف أخرى يف النظام االقتصادي واالجتامعي العام ... ألن التكافل يف حميط األرسة أو 
يف حميط اجلامعة الصغرية خيلق مشاعر لطيفة رحيمة تنمو حوهلا فضائل التعاون والتجاوب 
نموًا طبيعيًا غري مصطنع ... فشعور الفرد بأن جهده الشخيص سيعود أثره عىل ذوي قرابته 
- وبخاصة ذريته - حيفزه إىل مضاعفة اجلهد فيكون نتاجه للجامعة عن طريق غري مبارش . 
ألن اإلسالم ال يقيم الفواصل بني الفرد واجلامعة . فكل ما يملك الفرد هو يف النهاية ملك 
للجامعة كلها عندما حتتاج . . وهذه القاعدة األخرية تقيض عىل كل االعرتاضات السطحية 
عىل توريث من مل يتعب ومل يبذل جهدًا - كام يقال! -...ثم إن العالقة بني املورث والوارث 
نحن  فام  املال  وراثة  قطعنا  نحن  فإذا   . املال  عىل  مقصورة  ليست   - الذرية  وبخاصة   -
بمستطيعني أن نقطع الوشائج األخرى والوراثات األخرى بينهام. إن الوالدين واألجداد 
واألقرباء عامة ال يورثون أبناءهم وأحفادهم وأقارهبم املال وحده . إنام يورثوهنم كذلك 
واالنحراف  والصحة  للمرض  الوراثية  واالستعدادات  والرشيرة  اخلرية  االستعدادات 
الوارثني  تالحق  الصفات  وهذه   . إلخ   .  . والغباء  والذكاء  والقبح  واحلسن  واالستقامة 
وتؤثر يف حياهتم وال ترتكهم من عقابيلها أبدًا . فمن العدل إذن أن يورثوهم املال . وهم 
ال يعفوهنم من املرض واالنحراف والغباء . وال متلك الدولة - بكل وسائلها - أن تعفيهم 
ومن   - البرشية  احلياة  يف  والعملية  الفطرية  الواقعيات  هذه  أجل  .من  الوراثات  هذه  من 
أجل غريها وهو كثري من املصالح االجتامعية األخرى - رشع اهلل قاعدة اإلرث :}للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان واألقربون مما قل منه 
أو كثر نصيبًا مفروضًا  {  ..هذا هو املبدأ العام الذي أعطى اإلسالم به » النساء « منذ أربعة 
تنظر إىل األفراد  املبدأ - ألن اجلاهلية كانت  ناحية  عرش قرنًا حق اإلرث كالرجال - من 
حسب قيمتهم العملية يف احلرب واإلنتاج . أما اإلسالم فجاء بمنهجه الرباين ينظر إىل » 
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اإلنسان « - أواًل - حسب قيمته اإلنسانية . . “))1(( 

بعد هذا العر�س نرى اأن حكم اإجمال املرياث يف مطلع ت�صريعه تتلخ�س فيما ياأتي :

    1/- إن أهل اجلاهلية ألفوا أن يورثوا الّرجال الكباردون الّنساء والّصغار، وكانت 
هذه عادة عندهم ، وخمالفة 

فإّنه  التدرج  كان عىل  وإذا  النفوس،  ويثقل عىل  يشق  واحدة  دفعة  اخللق  العادات عند 
يسهل عليها، فلكي ينقلهم ويرصفهم اهلل -عز وجل- عن هذه العادة التي ألفوها، تدّرج 

هبم، فأمجل الكالم عن املرياث ثم فصله فيام بعد.

ومقاديره  املرياث  ترشيع  حلكم  ومقّدمة  توطئة  اآلية  هذه  يف  املرياث  اهلل  أمجل   -/2  
الكبار  استبداد  من  ـ  الفاسد  والّرأي  املعكوس  احلكم  لذلك  وإبطاال   ، املختلفة  وأنصبته 
األقوياء باملال دون الّصغار الضعاف ـ ، وهتيئة للّنفوس إلنفاذ حّق املرياث للّنساء عىل حد 

سواء مع الرجال مّما قّل منه أو كثر نصيبا مفروضا.

النفس  يريب يف  املرياث،  بداية ترشيع  أحكامها يف  األنصبة وتفصيل  3/- عدم حتديد   
مهّيأة  تكون  وتطلبه  الّنفس  تسترشفه  الذي  فاليّشء  الّتكليف،  وإىل  احلكم  إىل  الشوق 
الستقباله، أّما إن عرض عليها دون طلب أو شوق فقد تقبله مّرة وُتعرض عنه مّرة أخرى، 

فألجل تنمية هذا الشوق لفريضة املرياث أمجل اهلل حكمه يف بداية ترشيعه.  

املال  عىل  مقصورة  ليست  ذّريته،  وخاّصة  والوارث،  املورث  بني  العالقة  إّن   -/4  
املال  وأحفادهم  أبناءهم  يورثون  ال  عامة  واألقرباء  واألجداد  الوالدين  أّن  إْذ   .. فحسب 
وحده، إّنام يورثوهنم كذلك االستعدادات اخلرّية والرشيرة، واالستعداد الوراثية للمرض 
والصّحة، واالنحراف واالستقامة، واحلسن والقبح، والّذكاء والغباء .. فمن العدل إذن 
أن يورثوهم مجيعا املال ـ بام يف ذلك النساء ـ كام ورثوهم مجيعا تلك االستعداد املختلفة، 
وهذا مما أومأ اهلل إليه هبذا اإلمجال ، وقوله : “مما قّل منه أو كثر” يدّل عىل عدم اختصاص 

)1(   سيد قطب : يف ظالل القرآن )258-257/2 (              
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بعض األموال ببعض الورثة كاخليل وآالت احلرب والعقار واألرايض فإهّنا يف نظر البعض 
مقصورة عىل الّرجال فقط .. وكذا حلية املّيتة من الذهب والفضة خمصوصة بالّنساء دون 
الّرجال .. فللّرجال والّنساء احلق يف األخذ من كل ما جّل ودّق أو كثر وقّل مّما ترك املّيت 

عىل حّد سواء. 

•  · واإجمال نقول : إّن احلكمة تقتىض أن الضعيف أوىل باملرياث من الغّنى، وهذا 	
العمياء، فجاء نور اإلسالم فأعطى  عكس ما كان عليه احلال عىل عهد اجلاهلية 
كّل ذي حقٍّ حقه بصورة عادلة ال يشوهبا أدنى ظلم أو ضيم، وعليه أمجل اهلل -عز 
وجل- الكالم عن املرياث يف هذه اآلية متهيدا وهتيئة لنفوس أولئك الّصفوة من 
املؤمنني حّتى يكونوا عىل أتّم استعداد ملا سيرشعه من أحكام جزئية وتفصيلية يف 
هذه املنظومة العادلة للّرجال وللّنساء، وللكبار، وللّصغار، ولألقوياء والّضعفاء، 
عىل حّد سواء..تنفيًدا لقاعدة شعار اإلسالم يف ذلك قوله -جّل يف عاله- : “مّما 
قّل منه أو كثر نصيبا مفروضا”، وتفنيًدا لقاعدة شعار اجلاهلّية : “ال يرث أموالنا 
إاّل من طاعن بالّرمح ورضب بالّسيف “ .. نعم ! ذاك هو بيان اهلل الشايف، وكلمته 

املاضية ، وحكمه النافذ .. يف عباده وخلقه إىل يوم بعثهم     
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الفرع الثالث: احلكمة يف جميء اآيات املرياث 
الثالث بهذا الرتتيب وهذا التوايل

النساء وفق ترتيب  آيات املرياث يف سورة  ـ  أن رتب    اقتضت حكمة اهلل ـ عز وجل 
الورثة ، وذلك باعتبار 

مدى القرب أو البعد من مورثهم ، فبدأ بالقريب وانتهى بالبعيد ، وقد ذكر العلامء عدة 
لطائف يف ذلك منها : 

 - قال ابن العريب : » قال قتادة : وذكر لنا أن أبا بكر قال : أال إن اآلية التي نزلت يف أول 
سورة النساء من شأن الفرائض نزلت يف الولد والوالد ، واآلية الثانية أنزهلا اهلل سبحانه يف 
الزوج والزوجة واإلخوة من األم ، واآلية التي ختم هبا سورة النساء يف اإلخوة واألخوات 
من األب واألم ، واآلية التي ختم هبا سورة األنفال أنزهلا اهلل سبحانه يف ذوي األرحام ، وما 

جرت الرحم من العصبة .” ))1(( 

 - وقال الرازي :« اعلم أنه تعاىل أورد أقسام الورثة يف هذه اآليات عىل أحسن الرتتيبات، 
وذلك ألن الوارث إما أن يكون متصال بامليت بغري واسطة أو بواسطة ، فان اتصل به بغري 
واسطة فسبب االتصال إما أن يكون هو النسب أو الزوجية ، فحصل هاهنا أقسام ثالثة، 
 ، الوالدة   قرابة  هو  وذلك   ، النسب  جهة  من  ابتداء  احلاصل  االتصال  وأعالها  أرشفها 
ويدخل فيها األوالد والوالدان فاهلل تعاىل قدم حكم هذا القسم. وثانيها : االتصال احلاصل 
ابتداء من جهة الزوجية ، وهذا القسم متأخر يف الرشف عن القسم األول ألن األول ذايت 
بواسطة  احلاصل  االتصال   : وثالثها   ، العريض  من  أرشف  والذايت   ، عريض  الثاين  وهذا 
الغري وهو املسمى بالكاللة ، وهذا القسم متأخر عن القسمني األولني لوجوه : أحدها : أن 
األوالد والوالدين واألزواج والزوجات ال يعرض هلم السقوط بالكلية ، وأما الكاللة فقد 
يعرض هلم السقوط بالكلية. وثانيها : أن القسمني األولني ينسب كل واحد منهام إىل امليت 
بغري واسطة ، والكاللة تنسب إىل امليت بواسطة والثابت ابتداء أرشف من الثابت بواسطة. 

)1( ابن العريب : أحكام القرآن )1/ 519( .                    

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  200



أكثر وأتم من خمالطته  بالوالدين واألوالد والزوج والزوجة  االنسان  أن خمالطة   : وثالثها 
 ، بأحواهلم  ، وذلك يوجب شدة االهتامم  األلفة والشفقة  املخالطة مظنة  بالكاللة. وكثرة 
القسمني  ذكر  عن  الكاللة  مواريث  ذكر  تعاىل  اهلل  أخر  وأشباهها  الثالثة  األسباب  فلهذه 

األولني فام أحسن هذا الرتتيب وما أشد انطباقه عىل قوانني املعقوالت “))1((  

 ، ثم اجلدودة  األبوة  ثم  البنوة  التعصيب  املازري مراتب  قال   ...»: ابن حجر   - وقال 
فاالبن أوىل من األب وان فرض له معه السدس وهو أوىل من اإلخوة وبنيهم ألهنم ينتسبون 
باملشاركة يف األبوة واجلدودة ، واألب أوىل من اإلخوة ومن اجلد ألهنم به ينتسبون فيسقطون 
مع وجوده  ، واجلد أوىل من بني اإلخوة ألنه كاألب معهم ومن العمومة ألهنم به ينتسبون ، 

واإلخوة وبنوهم أوىل من العمومة وبنيهم ألن تعصيب اإلخوة باألبوة ، والعمومة 

باجلدودة ..  هذا ترتيبهم وهم خيتلفون يف القرب فاألقرب أوىل. “))2(( ·

وهبذا يتجىّل أن ترتيب الورثة كان مبنًيا عىل أساس حكمة بالغة ونظر دقيق : فالقريب إىل 
املّيت أوىل باملرياث من البعيد عنه، ومن انتسب إىل القريب من املّيت كان أوىل باملرياث مّمن 
انتسب إىل البعيد منه، وكل من أدىل إىل املّيت بواسطة فإّن تلك الواسطة أوىل باملرياث منه.. 
فالوارث يتصل باملّيت من ثالث جهات : أرشفها وأعالها جهة الّنسب والقرابة ويدخل 
فيها األوالد والوالدان، وثانيها : جهة الزوجية، وهي متأخرة عن اجلهة السابقة يف الرشف 
والعلّو، ألّن األوىل ذاتية، أّما هذه فهي عرضّية ، والّذايت أرشف من العريض .. وثالثها : 
جهة الواسطة بالغري واملساّمة بالكاللة .. وقد جاءت هبذا الرتتيب : ألن األوالد والوالدين 
واألزواج ال يعرض هلم الّسقوط بالكلّية، وينتسبون إىل املّيت بغري واسطة، بخالف الكاللة 
أّن خمالطة  املّيت بواسطة .. وزيادة عىل هذا  بالكلّية، وتنسب إىل  فإّنه يعرض هلا السقوط 
اإلنسان باألوالد والوالدين واألزواج أكثر وأتّم من خمالطته بالغري وهم الكاللة .. وكام هو 
معلوم أّن كثرة املخالطة مظّنة األلفة والّشفقة، فكان اهتامم الشارع احلكيم بأحوال القسم 
هذا  حسب  والعصبة  الورثة  ترتيب  جيري  وهكذا  الثالث،  القسم  من  أكثر  والّثاين  األول 

التسلسل العادل وفق هذه القواعد املنضبطة التي ال حتايب أحًدا عىل حساب آخر.

)1(   الرازي: التفسري الكبري )227/5( .                 
)2( ابن حجر : فتح الباري )35/12(  .              
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الفرع الرابع :  احلكمة يف جميء احلقوق 
املتعلقة بالرتكة بهذا الرتتيب 

 كانت من حكمة اهلل -عز وجل- اأن رتب احلقوق املتعلقة بالرّتكة ترتيبا بديعا 
اأي�صا، ح�صب املنوال الآتـي :

1/ التجهيز، 2/ الدين، 3/ الوصّية، 4/ املرياث . وقد مجع بعضهم هذه األربعة حسب 
ترتيب حروف لفظة »تدوم« ، وقد استنبط علامؤنا األفذاذ عّدة حكم ترشيعية هلذا الرتتيب: 

ا َأْو َدْيٍن { قال علامؤنا : هذا فصل  ٍة ُيويِص هِبَ  - قال ابن العريب : » قوله :} ِمْن َبْعِد َوِصيَّ
سبحانه  اهلل  أن  وذلك  ؛  الرشيعة  أصول  من  عظيم  وأصل   ، الفرائض  فصول  من  عظيم 
جعل املال قواما للخلق ؛ ويرس هلم السبب إىل مجعه بوجوه متعبة ، ومعان عسرية ، وركب 
يف جبالهتم اإلكثار منه والزيادة عىل القوت الكايف املبلغ إىل املقصود ، وهو تاركه باملوت 
يقينا، وخملفه لغريه ، فمن رفق اخلالق باخللق رصفه عند فراق الدنيا ؛ إبقاء عىل العبدوختفيفا 

من حرسته عىل أربعة أوجه :

   الأول : ما يحتاج اإليه من كفنه وجهازه اإلى قربه .

   الثاين : ما ترباأ به ذمته من دينه .

   الثالث : ما يتقرب به اإلى اهلل من خري لي�صتدرك به ما فات يف اأيام مهلته .

   الرابع : ما ي�صري اإلى ذوي قرابته الدانية واأن�صابه امل�صتبكة امل�صرتكة .

فأما األول فإنام قدم ؛ ألنه أوىل بامله من غريه ، وألن حاجته املاسة يف احلال متقدمة عىل 
دينه ، وقد كان يف حياته ال سبيل لقرابته إىل قوته ولباسه ، وكذلك يف كفنه .

الذي  اخلري  فعل  من  أوىل  الدين  وفرض   ، بدينه  مرهتنة  ذمته  فألن  الدين  تقديم  وأما 
يتقرب به .

فأما تقديم الصدقة عىل املرياث يف بعض املال ففيه مصلحة رشعية وإيالة دينية ؛ ألنه 
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لو منع مجيعه لفاته باب من الرب عظيم ، ولو سلط عليه ملا أبقى لورثته بالصدقة منه شيئا 
ألكثر الوارثني أو بعضهم ؛ فقسم اهلل سبحانه بحكمته املال وأعطى اخللق ثلث أمواهلم 
وتبينت  ومعنى  قوال  املسألة  ...فظهرت  للورثة  املال  سائر  وأبقى   ، أعامرهم  آخر  يف 

حكمة وحكام .” ))1((  

ْين ...فكام أن ِكسوته ىف  م عىل املرياث، وعىل الدَّ   - وقال ابن القيم : “ أن الكفَن مقدَّ
مة عىل قضاء َدينه، فكذلك بعد املامت، هذا كالُم اجلمهور، وفيه خالف شاذ ال  احلياة مقدَّ

ُل عليه.” ))2((  ُيَعوَّ

• فاحلكمة من تقديم حّق الكفن والّتجهيز ألّنه أوىل بامله من غريه، ومادامت حاجته 	
ماّسة إليه، فهي متقّدمة عىل الّدين بعد وفاته كام كانت متقّدمة عليه حال حياته، 
ثّم قّدم الّدين عىل الوصّية ألّنه قد تعلقت به ذّمته، ورصف املال للمداينني مقّدم 
أبواب اخلري األخرى، رعاية حلّق اآلدميني يف اسرتجاع ماهلم، ثم  عىل رصفه يف 
قّدمت الوصّية عىل املرياث حّتى يستدرك ما فاته من اخلري والرّب حال حياته  يرشط 
أن تكون يف حدود ثلث املال، حتى ينفع نفسه وال يؤذي غريه .. وما بقي من مال 
فهو حّق خالص للورثة يقّسم بينهم كام أراد اهلل وحكم ، قال ابن العريب : » ... 
فتوىل اهلل سبحانه قسمها بعلمه ، وأنفذ فيها حكمته بحكمه ، وكشف لكل ذي 
حق حقه، وعرب لكم ربكم عن والية ما جهلتم ، وتوىل لكم بيان ما فيه نفعكم 

ومصلحتكم ، واهلل أعلم . « ))3((  

الوصّية  قّدم  الّدين والوصّية، قد  الكريم عند كالمه عن  القرآن  أن  ـ بقي أن نشري إىل   
ا َأْو َدْيٍن { ـ وقد تقّرر أن الّدين مقّدم  ٍة ُيويِص هِبَ وأّخر الّدين، فقال تعاىل : } ِمْن َبْعِد َوِصيَّ
عىل الوصّية كام مّر عرضه ـ فام الرّس يف ذلك ؟ ذكر العلامء عّدة حكم بالغة يف هذا التقديم، 

نذكر منها اآليت : 

)1(  ابن العريب : أحكام القرآن )1/  342-341(                
)2(    ابن القيم : زاد املعاد )241-240/2(                     
)3(    ابن العريب : أحكام القرآن )345/1(                     
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 - قال ابن العريب : “ فإن قيل : فام احلكمة يف تقديم ذكر الوصية عىل ذكر الدين ، والدين 
مقدم عليها ؟ قلنا ؛ يف ذلك مخسة أوجه :

   الأول : أن “ أو “ ال توجب ترتيبا ، إنام توجب تفصيال ، فكأنه قال : من بعد أحدمها 
أو من بعدمها ، ولو ذكرمها بحرف الواو ألوهم اجلمع والترشيك ؛ فكان ذكرمها بحرف “ 

أو “ املقتيض التفصيل أوىل .

  الثاين : أنه قدم الوصية ؛ ألن تسببها من قبل نفسه ، والدين ثابت مؤدى ذكره أم مل يذكره 

  الثالث : أن وجود الوصية أكثر من وجود الدين ؛ فقدم يف الذكر ما يقع غالبا يف الوجود .

  الرابع : أنه ذكر الوصية ، ألنه أمر مشكل ، هل يقصد ذلك ويلزم امتثاله أم ال ؟ ألن 
الدين كان ابتداء تاما مشهورا أنه ال بد منه ، فقدم املشكل ؛ ألنه أهم يف البيان .

   اخلام�س : أن الوصية كانت مرشوعة ثم نسخت يف بعض الصور ، فلام ضعفها 
النسخ قويت بتقديم الذكر ؛ وذكرمها معا كان يقتيض أن تتعلق الوصية بجميع املال تعلق 
الدين.لكن الوصية خصصت ببعض املال ؛ ألهنا لو جازت يف مجيع املال الستغرقته ومل 
يوجد مرياث ؛ فخصصها الرشع ببعض املال ؛ بخالف الدين ، فإنه أمر ينشئه بمقاصد 
صحيحة يف الصحة واملرض ، بينة املناحي يف كل حال ؛ يعم تعلقها باملال كله .وملا قام 
 ، بالثلث  الرشيعة  ذلك  قدرت  املال  ببعض  الوصية  ختصيص  يف  املعنى  وظهر  الدليل 
وبينت املعنى املشار إليه عىل لسان النبي صىل اهلل عليه وسلم يف حديث سعد ؛  قال سعد 
للنبي صىل اهلل عليه وسلم : يا رسول اهلل ، يل مال وال يرثني إال ابنة يل ، أفأ تصدق بثلثي 
مايل، إىل أن قال له النبي صىل اهلل عليه وسلم:}الثلث والثلث كثري ، إنك أن تذر ورثتك 
وتبينت  قوال ومعنى  املسألة  {فظهرت  الناس  يتكففون  عالة  تذرهم  أن  أغنياءخري من 

حكمة وحكام .” ))1(( 

 - وقال اجلصاص : » الدين مؤخر يف اللفظ وهو مبتدأ به يف املعنى عىل الوصية ألن “ 
أو” ال توجب الرتتيب وإنام هي ألحد شيئني فكأنه قيل من بعد أحد هذين وقد روي عن 

)1(    اجلصاص : أحكام القرآن )82/2(                                 
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عىل كرم اهلل وجهه أنه قال ذكر اهلل الوصية قبل الدين وهي بعده يعني أهنا مقدمة يف اللفظ 
مؤخرة يف املعنى “  ))1(( 

العلامء سلًفا  { أمجع  َدْيٍن  َأْو  ا  هِبَ ُيويِص  ٍة  َوِصيَّ َبْعِد  } ِمْن  » وقوله:   : ابن كثري  - وقال 
اآلية  َفْحَوى  من  يفهم  النظر  إمعان  عند  وذلك  الوصية،  عىل  مقدم  ْين  الدَّ أن  وخلًفا: 
الكريمة. وقد روى اإلمام أمحد والرتمذي وابن ماجة وأصحاب التفاسري، من حديث أيب 
إسحاق، عن احلارث بن عبد اهلل األعور، عن عىل بن أيب طالب  -ريض اهلل عنه - قال: 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  ا َأْو َدْيٍن { وإن  ٍة ُيويِص هِبَ إنكم تقرءون }ِمْن َبْعِد َوِصيَّ

قىض بالدين قبل الوصية “))2((  

ا َأْو َدْيٍن { وإخراج الدين ال شك  ٍة ُيويِص هِبَ   وقال السهييل : » وقوله : } ِمْن َبْعِد َوِصيَّ
قبل إخراج الوصية وبعد الكفن ألن الغرماء يف حياته مل يكن هلم سبيل عىل كفنه وما جيهز 
به وبدئ به يف العمل قبل الوصية ألن أداءه فرض والفرض مقدم عىل الندب ..  فإن قيل: 
مل بدأ اهلل بالوصية قبل ذكر الدين ؟ قلنا : يف حكم البالغة أن يقدم ما جيب االعتناء برشحه 
وبيانه ، وأداء الدين معلوم وأمره بني ألنه حق للغرماء ومنعهم منه ظلم ظاهر فبدأ بام حيتاج 
إىل بيانه . ووجه آخر وهو : أن الوصية طاعة وخري وبر يفعله امليت والدين إنام هو ملنفعة 
نفسه وهو مذموم يف غالب أحواله وقد تعوذ رسول اهلل صىل اهلل عليه و سلم من الكفر 
والدين فبدأ باألفضل وما يقدم يف ترتيب الكالم فقد يكون لقبلية الفضل نحو قوله وأقيموا 
الصالة وآتوا الزكاة ونحو قوله من النبيني والصديقيني وقد يكون لقبلية الزمان نحو قوله 
نوحا وإبراهيم وقد يكون لقبلية الرتتيب نحو تقديم اليهود عىل النصارى يف الذكر ألهنم 
كانوا جماورين للمسلمني يف الدار وقد يكون تقديمهم يف اللفظ لقبلية الزمان ألن التوراة 
قبل اإلنجيل وموسى قبل عيسى وقد يكون تقديم الصالة قبل الزكاة من قبلية الرتبة ألهنا 
القبليات أصال يف  املال .. فاجعل هذه  الرتبة قبل  املال والبدن يف  البدن والزكاة حق  حق 
معرفة احلكمة واإلعجاز يف كتاب اهلل فإنه ال تقدم فيه صفة عىل أخرى وال شء عىل شء 

)1(     ابن العريب : أحكام القرآن )344/1(                               
)2(     ابن كثري : تفسريابن كثري )215/2(                             
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إال بقبلية من هذه القبليات فرتتب األلفاظ يف اللسان عىل حسب ترتيب املعاين يف اجلنان 
فتدبره واهلل املستعان « ))1(( 

- وقال ابن عاشور : »  واملقصد هنا التنبيه عىل أمهية الوصية وتقدمها. وإنام ذكر الدين 
الوصية  يتقدم عىل  الدين  السامعني أن  املرياث مع علم  يتعني تقديمه عىل  ملا  تتميام  بعدها 

أيضا ألنه حق سابق يف مال امليت، ألن املدين 

موقع  دين{  }أو  عطف  فموقع  دائنه.  دين  عن  فاضل  هو  ما  إال  ماله  من  يملك  ال 
االحرتاس، وألجل هذا االهتامم كرر اهلل هذا القيد أربع مرات يف هذه اآليات.« ))2((  

  - وقال  الزرقاين  :» وأجاب من أخرها بأهنا قدمت لئال يتهاون هبا«))3((  

}أودين{ ال يفيد الرتتيب وإّنام يفيد   مّما سبق عرضه يتبنّي أن حرف : » أو » يف قوله : 
الّتفصيل واالحرتاس، وقد قّدمت الوصية عىل الّدين يف هذا الّسياق القرآين لفظا ال معنى 
أّنه  للّتنبيه عىل أمهيتها والتأكيد عىل تنفيذها وبياهنا وإيصاهلا ألهلها .. ففي حكم البالغة 
يقّدم ما جيب االعتناء برشحه وبيانه عىل غريه، فالوصّية يف حاجة إىل رشح وبيان وتفصيل، 
أّما الدين فمعلوم وبنّي .. فبدأ بام حيتاج إىل بيان وتفصيل .. وكذا أن الباري -عز وجل- 
علم أّن أداء الوصية سيكون شاًقا عىل الورثة، ألهّنا تؤخذ من غري عوض، فأوالها االهتامم 
هبذا التقديم ، وألّن الّدين عادة له أصحابه يطالبون به، بخالف الوصّية فقد ال يسمع هبا 
أصحاهبا .. فجاء هذا الّتقديم ليقرع أسامع الورثة عىل وجوب تأدية وصّية مّيتهم عىل الوجه 

الذي سمعوه منه، تأدّية لألمانة ووفاء للعهد وامليثاق.

)1(     السهييل : الفرائض ) 50 (                                    
)2(      ابن عاشور : التحرير والتنوير )361/4( .                               

)3(      الزرقاين  :رشح الزرقاين  )414/14( .                               
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الفرع اخلام�س:  احلكمة من ت�سدير اآيات 
املرياث بلفظ : » يو�سيكم « و لفظ : » اأولدكم «

) يو�صيكم(.. وهي املّرة الوحيدة يف  –عز وجل- آية املواريث األوىل بقوله  صّدر اهلل 
األبناء  يويص  أّنه  الغالب  إذ  باألبناء،  اآلباء  يويص  وتعاىل  سبحانه  أّنه  كّله  الكريم  القرآن 
باآلباء وقد كّرر ذلك مراًرا يف العديد من آيات القرآن .. وقد ا�صتنبط العلماء كثرًيا من 

احلكم لهذا الت�صدير :  

أهل  فإن  فيهم،  بالعدل  يأمركم  اهلُل{ أي:  } ُيوِصيُكُم  تعاىل:  »فقوله   : ابن كثري  قال   - 
اجلاهلية كانوا جيعلون مجيع املرياث للذكور دون اإلناث، فأمر اهلل تعاىل بالتسوية بينهم يف 
أصل املرياث... وقد استنبط بعض األذكياء من قوله تعاىل: } ُيوِصيُكُم اهلُل{  أنه تعاىل أرحم 
بخلقه من الوالد بولده، حيث أوص الوالدين بأوالدهم، فعلم أنه أرحم هبم منهم، كام جاء 
ْبي تدور عىل ولدها، فلام  يف احلديث الصحيح : وقد رأى – عليه السالم-  امرأة من السَّ
وجدته أخذته فأْلَصَقْته بَصْدرها وأرضعته. فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ألصحابه: 
َتْقِدُر عىل ذلك؟ « قالوا: ال يا رسول اهلل: قال:  النار وهي  أَترْون هذِه طارحَة ولدهايف   «

»َفَواهللِ هلُل ًأْرَحُم بعباِدِه من هذه بَِوَلِدَها...« ))1((  

 - وقال ابن حجر :«... وأضاف الفعل إىل اسم املظهر تنويا باحلكم وتعظيام له وقال ] 
يف أوالدكم [ ومل يقل بأوالدكم إشارة إىل األمر بالعدل فيهم ...وأضاف األوالد إليهم مع 

أنه الذي أوص هبم إشارة إىل أنه أرحم هبم من أبائهم “))2((       

   - وقال األلويس : “ قوله } يوصيكم{ فاملراد يأمركم اهلل ويفرض عليكم ... وعدل عن 
األمر إىل اإليصاء ألنه أبلغ وأدل عىل االهتامم وطلب احلصول برسعة . “  ))3((    

)1(     ابن كثري : تفسريابن كثري )213/2(       
)2(     ابن حجر : فتح الباري )3/12- 4 (        
)3(     األلويس : تفسرب األلويس )211/4(        

207العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية



  - وقال ابن عاشور : “ ومن االهتامم هبذه األحكام تصدير ترشيعها بقوله :} يوصيكم{ 
ألن الوصاية هي األمر بام فيه املأمور وفيه اهتامم اآلمر لشدة صالحه ولذلك سمي ما يعهد 
به اإلنسان فيام يصنع بأبنائه وبامله وبذاته بعد املوت وصية . “)1(                                                                                                                   

    - وقال  الشعراوي : “... ونعم الرب خالقنا؛ إنه يوصينا يف أوالدنا ، سبحانه رب 
اهلل يف  } ُيوِصيُكُم   : الكريم  وقوله   . أبائنا  عند  منا  أحب  ربنا  عند  كأننا   ، العظيم  العرش 
َأْواَلِدُكْم { توضح أنه رحيم بنا وحيب لنا اخلري  . ومادة الوصية إذا ما استقرأناها يف القرآن 
اُكْم بِِه  نجد - باالستقراء - أن مادة الوصية مصحوبة بالباء ، فقال سبحانه : } ذلكم َوصَّ
َن الدين َما وص بِِه ُنوحًا {     َع َلُكم مرِّ ُقوَن {  ] األنعام : 153 [ وقال سبحانه :} رَشَ ُكْم َتتَّ َلَعلَّ
ُه َوْهنًا عىل َوْهٍن{  َلْتُه ُأمُّ ْيَنا اإلنسان بَِوالَِدْيِه مَحَ ] الشورى : 13 [ وقال احلق أيضا : } َوَوصَّ
] لقامن : 14 [ كل هذه اآليات جاءت الوصية فيها مصحوبة بالباء التي تأيت لإللصاق .لكن 
َأْواَلِدُكْم { فكأن الوصية مغروسة  يف  اهلل  عندما وّص اآلباء عىل األبناء قال : } ُيوِصيُكُم 

ومثبتة يف األوالد ، فكلام رأيت الظرف وهو الولد ذكرت الوصية “ ))2(( 

اهلل  بوصية  يبدأ  حيث   . التوارث  نظام  إىل  نجيء  واآلن   ...«: قطب  سيد  وقال   -      
من  وأعدل  وأبر  أرحم   - سبحانه   - أنه  عىل  الوصية  هذه  فتدل  أوالدهم;  يف  للوالدين 
الوالدين مع أوالدهم; كام تدل عىل أن هذا النظام كله مرده إىل اهلل سبحانه; فهو الذي حيكم 
بني الوالدين وأوالدهم وبني األقرباء وأقارهبم . وليس هلم إال أن يتلقوا منه سبحانه وأن 
ينفذوا وصيته وحكمه . . وأن هذا هو معنى » الدين «...إن اهلل هو الذي يويص وهو الذي 
يفرض وهو الذي يقسم املرياث بني الناس - كام أنه هو الذي يويص ويفرض يف كل شء 
التنظيامت والرشائع والقوانني  أنه هو الذي يقسم األرزاق مجلة - ومن عند اهلل ترد  وكام 
وعن اهلل يتلقى الناس يف أخص شؤون حياهتم - وهو توزيع أمواهلم وتركاهتم بني ذريتهم 
وأوالدهم - وهذا هو الدين . فليس هناك دين للناس إذا مل يتلقوا يف شؤون حياهتم كلها 

)1(      ابن عاشور : التحرير والتنوير )256/4(    
)2(      الشعراوي : تفسري الشعراوي ) 1380/1(         
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من اهلل وحده; وليس هناك إسالم إذا هم تلقوا يف أي أمر من هذه األمور - جل أو حقر - 
من مصدر آخر... وإن ما يويص به اهلل ويفرضه وحيكم به يف حياة الناس... هلو أبر بالناس 
وأنفع هلم مما يقسمونه هم ألنفسهم وخيتارونه لذرياهتم . . فليس للناس أن يقولوا : إنام 
نختار ألنفسنا . وإنام نحن أعرف بمصاحلنا . . فهذا - فوق أنه باطل - هو يف الوقت ذاته 

توقح وتبجح وتعامل عىل اهلل وادعاء ال يزعمه إال متوقح جهول!” ))1((   

يتبنّي اأّن احلكمة من ت�صدير اآيات املرياث بلفظ : {يو�صيكم}  عر�صه  �صبق  · مما 
تتمثل يف الآتي :

 1/- أن قـوله : } يوصيكم {  يدّل عىل أّن اهلل هو الذي يويص ويفرض ويقّسم األرزاق 
واملرياث .. فمنه ترد التنظيامت والرشائع والقوانني، فهو مصدر التلقي يف أّي أمر من أمور 

احلياة جّل أو حقر. 

 2/- أن اهلل تعاىل يريد أن يبنّي أّنه أرحم وأبّر وأعدل بخلقه من الوالد بولده، ولذلك 
أوص الوالدين بأوالدهم، فعلم أّنه أرحم هبم منهم، وأّنه حيب هلم اخلري.

االهتامم، وطلب  وأدّل عىل  أبلغ  ألّنه  “اإليصاء”،  “األمر” إىل  أّنه عدل عن   -/3  
احلصول برسعة.

“بالباء” التي  مصحوبة  وردت  كّله  الكريم  القرآن  يف  باالستقراء  الوصّية  لفظة   -/4  
تفيد اإللصاق، لكن عندما وص اهلل اآلباء عىل األبناء يف هذه اآلية جاء بلفظ الوصّية دون 
ولد  أّي  رأيت  فكلام  ابتداء،  األبناء  ومثبتة يف  مغروسة  الوصّية  أّن  يدّل عىل  وهذا  “باء”، 

ذكرت الوصّية به مبارشة.

• وإمجاال نقول : احلكمة من تصدير أحكام املرياث بلفظ } يوصيكم { لبيان أن اهلل 	
أعدل وأرحم بخلقه، حتى من الوالدين بأوالدهم .. فهو الذي يويص وهو الذي 
يفرض وهو الذي يقسم، فليس ألحد أن يتعاىل عىل اهلل ويقول : قسمتي أعدل 
وأنفع، وأنا أعرُف بمصالح وشؤون أبنائي من غريي ... فلفت اهلل قلوب املؤمنني 

)1(     سيد قطب : يف ظالل القرآن )2/ 260- 262 (           
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اخلري  هو  املال  يف  قسمة  من  اهلل  به  أوص  ما  أن  ليتيقنوا  “يوصيكم”  اللفظ  هبذا 
كّله والّنفع كّله، وما وراءه من قسمة فهي باطلة مرجوحة، ال تفي بالعدل الذي 

ارتضاه املوىل -عز وجل- لعباده املؤمنني يف أمواهلم وأرزاقهم.

 - أما فيام خيص حكمة اهللـ  عز وجلـ  يف التعبري بلفظ : » أوالدكم « دون لفظ »أبنائكم« 
فقد بينها العلامء عىل النحو اآليت :

 - قال ابن حجر :»... ولكن بني التعبري بالولد واالبن فرق ولذلك قال تعاىل : }يوصيكم 
اهلل يف أوالدكم ومل يقل يف أبنائكم {  ـ  ولفظ الولد يقع عىل الذكر واألنثى والواحد واجلمع 
بخالف االبن، وأيضا فلفظ الولد يليق باملرياث بخالف االبن تقول ابن فالن من الرضاعة 
وال تقول ولده وكذا كان من يتبنى ولد غريه قال له ابني وتبناه وال يقول ولدي وال ولده 
ومن ثم قال يف آية التحريم : } وحالئل أبنائكم الذين من أصالبكم {  إذ لو قال وحالئل 
أوالدكم مل حيتج إىل أن يقول من أصالبكم ألن الولد ال يكون إال من صلب أو بطن “))1((  

هو  الوالدة  لفظ  ألن  أبنائكم  يف  يقل  ومل  أوالدكم{   }وقال يف   «  : السهييل   - وقال 
الذي يليق بمسألة املرياث... فإن األبناء من الرضاعة ال يرثون ألهنم ليسوا بأوالد وكذلك 
االبن املتبنى فقد كان رسول اهلل  - صىل اهلل عليه و سلم -  تبنى زيدا قبل النسخ للتبني 
فكان يقول أنا ابن حممد وال يقول أنا ولد حممد ولذلك قال سبحانه : } وحالئل أبنائكم 
الذين من أصالبكم  { ألن الولد ال يكون إال من صلب أو بطن ، غري أن لفظ األوالد يقع 
عىل الذكور واإلناث حقيقة فلذلك عدل عنه إىل لفظ األبناء يف آية التحريم ، وأما يف آية 
املواريث فجاء بلفظ األوالد تنبيها عىل املعنى الذي يتعلق به حكم املرياث ؛وهو التولد 
فاملاء حياة البرش... وهو يرسي من األصل إىل الفرع املتولد منه أشد من رسيان املاء من 
الفرع إىل األصل ، ولذلك كان سبب الولد يف املرياث أقوى من سبب الوالد ألن الولد 
فرع متولد فإليه يرسي املال أقوى من رسيانه إىل األب ، والولد يقع عىل الذكر واألنثى 

والواحد واجلمع بخالف االبن. « ))2(( 

)1(    ابن حجر : فتح الباري )26/12 (   
)2(    السهييل : الفرائض ) 34 (        
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“والولد اسم لالبن ذكرا كان أو أنثى ويطلق عىل الواحد وعىل   - وقال ابن عاشور : 
اجلامعة من األوالد “  ))1(( 

• مّما سبق تفصيله يتبنّي أن احلكمة من الّتعبري بلفظ : “أوالدكم” دون لفظ “أبنائكم” 	
تتمثل يف اآليت :

والواحد  واألنثى  الّذكر  عىل  يقع  فهو  “االبن”،  لفظ  من  “الولد” أعّم  لفظ  أن   -/1  
واجلمع بخالف لفظ”االبن”.

إذا كان  إاّل  يثبت  املرياث ال  “االبن”، ألّن  لفظ  باملرياث من  “الولد” أليق  لفظ   -/2  
“االبن” فإّنه يقع عىل االبن من الّرضاع، واالبن املتبنى ..  الولد من صلب أبيه، أّما لفظ 

وكام هو معلوم أّن املرياث ال يثبت ملثل هؤالء ألهّنم ليسوا من صلب الّرجل ..

 3/- أن لفظ “الولد” فيه معنى “التوّلد” الذي يتعّلق به حكم املرياث .. فاملاء – مثال 
- يرسي من األصل إىل الفرع املتوّلد منه أشّد من رسيانه من الفرع إىل األصل، وكذا املال 
فإّنه يرسي إىل الولد أقوى من رسيانه إىل األب، ألّن الولد فرع متوّلد من والده .. وهلذا كان 

سبب الولد يف املرياث أقوى من سبب الوالد.  

)1(    ابن عاشور : التحرير والتنوير )257/4(    
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الفرع ال�ساد�س: احلكمة من م�ساعفة حظ الذكر 
حلظ الأنثى يف املرياث 

 إن اهلل -عز وجل- يف منظومة املواريث حكم أّن للّذكر مثل حّظ األنثيني إذا كان من 
نفس الدرجة وقد بنّي العلامء يف هذه املسألة أمرين : 

 - الأمر الأول : أن الباري -عز وجل- جعل مرياث الّذكر مساويًا ملرياث انثيني من 
كوحدة  أخذ  ولذلك   ، ومعروف  معلوم  األنثى  مرياث  وكأن  يقتيض  وهذا  درجته،  نفس 
يف الّتقدير، بخالف مرياث الّذكر، إذ مل يقل الباري : مرياث األنثى مساٍو لنصف مرياث 

الّذكر.. فام احلكمة يف هذا التقديم ؟ :

- قال ابن عاشور : “ وقوله } للذكر مثل حظ األنثيني{ جعل حظ األنثيني هو املقدار 
الذي يقدر به حظ الذكر ومل يكن قد تقدم تعيني حظ لألنثيني حتى يقدر به فعلم أن املراد 
ألن  صاحلا  املراد  هذا  كان  وقد   ، منهم  األنثى  حظ  عىل  األوالد  من  الذكر  حظ  تضعيف 
بيان  يؤدى بنحو : لألنثى نصف حظ ذكر أو لألنثيني مثل حظ ذكر إذ ليس املقصود إال 
صار  األنثى  حظ  أن  إىل  اإليامن  وهي  لطيفة  لنكتة  التعبري  هذا  أوثر  قد  ولكن   . املضاعفة 
فصار  اجلاهلية  أهل  عند  اجلانب  كانت مهضومة  إذ  الذكر  حظ  أهم من  الرشع  اعتبار  يف 
اإلسالم ينادي بحظها يف أول ما يقرع األسامع قد علم أن قسمة املال تكون باعتبار عدد 

البنني والبنات “))1((   

ْنَثَينْيِ {  واختري فيها هذا التعبري  َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأْلُ  - وقال حممد رشيد رضا : “ قوله : } لِلذَّ
لإلشعار بإبطال ما كانت عليه اجلاهلية من منع توريث النساء كام تقدم ، فكأنه جعل إرث 
األنثى مقررا معروفا ، وأخرب أن للذكر مثله مرتني ، أو جعله هو األصل يف الترشيع، وجعل 
إرث الذكر حمموال عليه يعرف باإلضافة إليه ، ولوال ذلك لقال : لألنثى نصف حظ الذكر، 
وإذا ال يفيد هذا املعنى ، وال يلتئم السياق بعده كام ترى ; أقول : ويؤيد هذا ما تراه يف بقية 

)1(   ابن عاشور : التحرير والتنوير )257/4(           
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الفرائض يف اآليتني من تقديم بيان ما لإلناث باملنطوق الرصيح مطلقا ، أو مع مقابلته بام 
للذكور كام ترى يف فرائض الوالدين ، واألخوات ، واإلخوة    “))1(( 

• فاحلكمة من جعل حّظ األنثيني هو املقدار الذي يعرف به حّظ الّذكر هو إبطال ملا 	
كانت عليه اجلاهلّية من منع توريث الّنساء، وذلك أّنه جعل مقدار مرياث األنثى 
معروفا مقّررا بل اعترب األصل يف ترشيع هو مقدار مرياث الّذكر بخالف ما كان 
عليه احلال يف اجلاهلية إذ كانت ال تأخذ من الرتكة شيًئا، فلتعلية شأهنا ُجعل حّظها 
اإلسالم  رشيعة  أن  واضحة  داللة  فيه  وهذا  الّذكر،  مرياث  تقدير  يف  املعيار  هو 
أعطت للمرأة حقها يف املرياث، بل جعلت مرياث الّذكر حممواًل عىل مرياث األنثى 
بني  قسمة  هو  املال  أن  للّناس  بيان  كّله  هذا  ويف   .. إليه  باإلضافة  إاّل  يعرف  وال 

الذكور واإلناث حسب قاعدة : “للّذكر مثل حظ األنثيني” .

أّن يف هذا عدم  الّذكر مثل حّظ األنثيني، هذا ال يعني  ملا أعطى  أّنه   - الأمر الثاين : 
مساواة بني جنس الّذكر وجنس األنثى، بل راعى الرّشع يف ذلك عّدة حكم ومقاصد بّينها 

العلامء منها : 

 -  قال الرازي:” ال شك أن املرأة أعجز من الرجل ...وإذا ثبت أن عجزها أكمل وجب 
أن يكون نصيبها من  املرياث أكثر ، فان مل يكن أكثر فال أقل من املساواة ، فام احلكمة يف أنه 
تعاىل جعل نصيبها نصف نصيب الرجل واجلواب عنه...: أن خرج املرأة أقل ، ألن زوجها 
ينفق عليها ، وخرج الرجل أكثر ألنه هو املنفق عىل زوجته ، ومن كان خرجه أكثر فهو إىل 

املال أحوج. “ ))2((  

 - وقال ابن كثري : “ فجعل للذكر مثل حظ األنثيني؛ وذلك الحتياج الرجل إىل مؤنة 
ما  ضْعَفْي  ُيْعَطى  أن  فناسب  املشقة،  م  وجتشُّ والتكسب  التجارة  ومعاناة  والكلفة  النفقة 

تأخذه األنثى.” ))3(( 

)1(   حممد رشيد رضا : تفسري املنار )406/4(        
)2(   الرازي :تفسري الرازي )214/5(         

)3(   ابن كثري : تفسريابن كثري )213/2(            
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الزوجة تفضيال  “ وقد أعطى اهلل سبحانه الزوج ضعف ما أعطى   : القيم  ابن  - وقال 
جلانب الذكورية . “)1(  

االنثيني  الرجل مثل حظ  النسبي حظ  املوجب  ملا جعل يف  تعاىل  الرازي:” أنه  - وقال 
كذلك جعل يف املوجب  السببي حظ الرجل مثل حظ االنثيني “ )2(    

ْنَثَيني{ ،  َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأْلُ - وقال الشنقيطي : “ قوله تعاىل: ِ} ُيوِصيُكُم  اهلُل يِف َأْوالِدُكْم لِلذَّ
مل يبني هنا حكمة تفضيل الذكر عىل األنثى يف املرياث مع أهنام سواء يف القرابة. ولكنه أشار 
َل   اهلُل َبْعَضُهْم  اُموَن َعىَل النرَِّساِء باَِم َفضَّ َجاُل َقوَّ إىل ذلك يف موضع آخر وهو قوله تعاىل:  } الررِّ
َأْمَواهِلِْم{  ] النساء :34[؛ ألن القائم عىل غريه املنفق ماله عليه  َأْنَفُقوا ِمْن  َوباَِم  َبْعٍض  َعىَل 
مرتقب للنقص دائام، واملقوم عليه املنفق عليه املال مرتقب للزيادة دائام، واحلكمة يف إيثار 

مرتقب النقص عىل مرتقب الزيادة جربا لنقصة املرتقبة ظاهرة جدا. “)3(  

 - وقال الدهلوي : “ الذكر يفضل عىل األنثى إذا كانا يف منزلة واحدة أبدا الختصاص  
الذكور بحامية البيضة والذب عن الذمار ، وألن الرجال عليهم انفاقات  كثرية ، فهم أحق 
ما يكون شبه املجان ، بخالف النساء فإهنن َكُل عىل  أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن “)4(     

 ، األنثى  املكيال هو حظ  أو   ، املقياس  يكون  أن  اهلل  أراد  لقد   « ال�صعراوي :  - وقال   
ويكون حظ الرجل هنا منسوبا إىل األنثى...والذين يقولون : هذا  ظلم يصيب املرأة ، نريد 
املساواة . نقول هلم : انظروا إىل العدالة هنا . فالذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها ، واألنثى 
مطلوب هلا ذكر ينفق عليها ، إذن فنصف حظ الذكر يكفيها إن عاشت دون زواج ، وإن 
تزوجت فإن النصف الذي خيصها سيبقى هلا ، وسيكون هلا زوج يعوهلا . إذن فأيام أكثر 
َكِر ِمْثُل  حظا يف القسمة؟ إهنا األنثى . ولذلك جعلها اهلل األصل واملقياس حينام قال :  } لِلذَّ
َحظرِّ األنثيني { فهل يف هذا القول جور أو فيه حماباة للمرأة؟ واجلواب :  أن يف هذا القول 

)1(  ابن القيم : أعالم املوقعني )363/1(     
)2(   الرازي: التفسري الكبري )227/5( 

)3(    الشنقيطي : أضواء البيان )308/1(         
)4(     الدهلوي :  حجة  اهلُل البالغة )217(         
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حماباة للمرأة؛ ألنه جعل نصيبها املكيال الذي ُيرد إليه األمر؛ ثم طلب من الرجل أن ينفق 
عىل األنثى ...إذن فام تأخذه من نصف الذكر يكون خالصا هلا ، وكان جيب أن تقولوا : ملاذا 
حابى اهلل املرأة؟ لقد حابى اهلل املرأة ألهنا عرض ، فصاهنا ، فإن مل تتزوج جتد ما تنفقه ، وإن 

تزوجت فهذا فضل من اهلل «)1(  

} للذكر مثل حظ األنثيني {  ... وليس األمر يف هذا أمر    :    - وقال �صيد قطب “ قوله 
حماباة جلنس عىل حساب جنس . إنام األمر أمر توازن وعدل بني أعباء الذكر وأعباء األنثى 
يف التكوين العائيل ويف النظام االجتامعي اإلسالمي : فالرجل يتزوج امرأة ويكلف إعالتها 
وإعالة أبنائها منه يف كل حالة وهي معه وهي مطلقة منه . . . أما هي فإما أن تقوم بنفسها 
فقط وإما أن يقوم هبا رجل قبل الزواج وبعده سواء . وليست مكلفة نفقة للزوج وال لألبناء 
يف أي حال . . فالرجل مكلف - عىل األقل - ضعف أعباء املرأة يف التكوين العائيل ويف 
النظام االجتامعي اإلسالمي . ومن ثم يبدو العدل كام يبدو التناسق بني الغنم والغرم يف هذا 
التوزيع احلكيم . ويبدو كل كالم يف هذا التوزيع جهالة من ناحية ، وسوء أدب مع اهلل من 

ناحية أخرى ، وزعزعة للنظام االجتامعي واألرسّي . “)2( 

•   فمن خلل ما �صبق يتبني اأن لهذا التف�صيل عدة اأ�صرار وحكم :  	

1/- الّرجل حمتاج إىل مؤنة  النفقة والكلفة، فناسب أن يعطى ضعف ما تأخذه األنثى 
.. فالّذكر مطلوب له زوجة ينفق عليها، واألنثى مطلوب هلا زوج ينفق عليها ويعوهلا .. 

وبالتأمل يظهر أن األنثى أكثر حّظا يف القسمة من الّذكر. 

عليه  واملنفق  دائام،  للنقص  مرتقب  واملنفق  عليها،  منفق  واملرأة  منفق  الّرجل   -/2     
الزيادة،  مرتقب  عىل  النقص  مرتقب  إيثار  يف  احلكيم  الّشارع  فراع  دائام،  للزيادة  مرتّقب 
فأعطى الّرجل ضعف ما أعطى األنثى، ومن هنا يبدو العدل الرباين جلّيا، كام يبدو التناسق 

البديع بني الغنم والعرم يف هذا الّتوزيع احلكيم العادل.

   3/- أن خرج املرأة أقّل ألّن زوجها ينفق عليها، وخرج الّرجل أكثر ألّنه هو املنفق عىل 

)1(      الشعراوي : تفسري الشعراوي)1380/1(     
)2(      سيد قطب : يف ظالل القرآن )2/ 260- 262 (           
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زوجته، وعليه من كان خرجه أكثر فهو إىل املال أحوج عىل من كان خرجه أّقل.

  4/- أخذ الّذكر ضعف ما تأخذه األنثى ليس فيه حماباة جلنس عىل حساب جنس، وإّنام 
هي حالة توازن وعدل بني أعباء الذكر املتعّددة، وأعباء األنثى املحدودة ...كام هو مقّرر 
يف الّنظام االجتامعي اإلسالمي، واملتتبع ألحوال الّرجل واملرأة يف احلياة يدرك أّن الّرجل 

أحوج من املرأة إىل املال ملا عليه من أعباء ومسؤوليات ومهام.

 5/- أعطى اهلل الزوج ضعف ما أعطى الزوجة تفضيال جلانب الذكورية.

 6/- إن اهلل تعاىل ملا جعل يف املوجب الّنسبي حّظ الّذكر مثل حّظ األنثيني، كذلك جعل 
يف املوجب السببي )الزوجّية(  حّظ الزوج ضعف حّظ زوجته.

 7/- أن الرجل أقدر من املرأة عىل تنمية املال واإلفادة منه، وذلك أمر مطلوب يف اإلسالم.

 8/ - أن مال الرجل مستهلك ومال املرأة موفور.

   الرد على الذين يزعمون اأن الإ�صلم ظلم املراأة بتف�صيل الرجل عليها يف املرياث.

 تفضيل الذكر عىل األنثى يف املرياث من القضايا التي تثار للنيل من الترشيع اإلسالمي، 
بدعوى أنه ظلم املرأة، ومل ينصفها، وفضل الرجل عليها، وهي دعوى مغرضة وحجة واهية 
وذلك: أن اإلسالم أنصف املرأة ورفع من شأهنا، فقد عانت قبل اإلسالم حيث كانت ال 
تنال شيئا من اإلرث بل تورث كام يورث املتاع.قال ابن عباس - ريض اهلل عنهام -  يف قوله 
ِذيَن آَمُنوا اَل حَيِلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النرَِّساَء َكْرًها {  ]النساء :19[  : ]كانوا إذا  ا الَّ َ تعاىل:  } َياَأيُّ
مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إِن شاء بعضهم تزوجها، وإِن شاءوا زوجوها، وإن 

شاءوا مل يزوجوها، وهم أحق هبا من أهلها، فنزلت هذه اآلية[ )1(  

فلام جاء اإلسالم أنصفها ورفع الظلم عنها، وجعلها تزاحم الرجل يف املرياث بنصيب 
ْقَرُبوَن َولِلنرَِّساِء َنِصيٌب مِمَّا  ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ َجاِل َنِصيٌب مِمَّ مفروض، كام قال تعاىل:  } لِلررِّ

ْقَرُبوَن مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا {...)2(· َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ

)1(    صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب »ولكم نصف ما ترك أزواجكم« 3 / 216                
)2(    عبد الكريم الالحم  : الفرائض ) 3-2 ( . 

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  216



 بقي أن نشري إىل أن املقرر يف علم املرياث أن الفروض تتعدد بتعدد البنات أو األخوات،و 
{ وقوله   َتَرْكُتْم  ا  مِمَّ ُبُع  الرُّ }َوهَلُنَّ   : قوله  الرازي:»  قال   - : الزوجات  بتعدد  تتعدد  لكن ال 
«)1( - وقال  والثمن  الربع  الواحد واجلامعة سواء يف  أن  َتَرْكُتْم{...اعلم  ا  مِمَّ ُمُن  الثُّ }َفَلُهنَّ 
السهييل   ـ يف حكمة التعبري بضمري اجلمع يف “ وهلن “ ـ: “ وقوله يف الزوجات :} وهلن 
الربع{..} وهلن الثمن {  “.. أيضا يقتيض أن الثمن مشرتك بني الزوجات وهن كن أربعا 
كام اقتىض اشرتاك إخوة الكاللة يف الثلث يف قوله : } فهم رشكاء يف الثلث { ألنه لفظ مجع 
ولو ذكر الزوجة عىل انفرادها لكان الثمن هلا ثم يكون للرضة األخرى ثمن آخر هكذا إىل 

األربع ، ولكنه جاء بلفظ اجلمع فألربع زوجات الثمن بينهن . “)2(  

  -  وقال ابن عاشور : “... قوله :  } ماترك أزواجكم {...واملعنى : ولكل واحد منكم 
{،وقوله:  } فلكم الربع مما تركن  نصف ما تركت كل زوجة من أزواجه ، وكذلك قوله: 
} فلهن   : الربع مما ترك زوجهن وكذلك قوله  {  أي : ملجموعهن  الربع مما تركتم  }وهلن 

· )3(“ الثمن مما تركتم { وهذا حذق يدل عليه إجياز الكالم. 

والرس يف عدم تعدد فرض الزوجية بتعدد الزوجات ، مابينه ابن عاشور حيث قال : “ 
قد اتفقت األمة عىل أن الرجل إذا كانت له زوجات ، يشرتكن يف الربع أو يف الثمن من غري 
زيادة هلن ألن : تعدد الزوجات بيد صاحب املال فكان تعددهن وسيلة إلدخال املرضة عىل 

الورثة اآلخرين ، بخالف تعدد البنات واألخوات فإنه ال خيار فيه لرب املال“)4(   

)1(    الرازي: التفسري الكبري )227/5( .                  
)2(  السهييل :الفرائض )68( .                  

)3(  ابن عاشور : التحرير والتنوير )263/4(                   
)4(   ابن عاشور : التحرير والتنوير )263/4(                  
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الفرع ال�سابع : احلكمة من تقدمي البنوة على 
الأبوة يف املرياث

  عند توزيع الرّتكة عىل الورثة وجدنا الّشارع احلكيم قد فّضل فروع املّيت وقّدمهم عىل 
أصوله وذلك لعّدة حكم بّينها علامؤنا األفاضل نذكر منها اآليت : 

- قال ابن العريب : » إذا اجتمع اآلباء واألوالد قدم اهلل األوالد ؛ ألن األب كان يقدم 
ولده عىل نفسه ، ويود أنه يراه فوقه ويكتسب له ؛ فقيل له : حال حفيدك مع ولدك كحالك 

مع ولدك .”)1(                                       

تعلق  ألن  ذلك  فعل  وإنام  األوالد  مرياث  بذكر  بدأ  تعاىل  أنه  الرازي:” اعلم  وقال   -  
“فاطمة بضعة مني”  التعلقات ، ولذلك قال عليه الصالة والسالم :  اإلنسان بولده أشد 
الوالدين عىل اإلنسان أعظم من  السبب قدم اهلل ذكر مرياثهم... وال شك أن حق  فلهذا 

حق ولده عليه ، وقد بلغ حق الوالدين إىل أن قرن اهلل طاعته بطاعتهام فقال : 

اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَسـاًنا {  ] اإلرساء : 23[ وإذا كان كذلك  َك َأال َتْعُبُدوا إاِل إِيَّ }َوَقىَض َربُّ
فام السبب يف أنه تعاىل جعل نصيب األوالد أكثر ونصيب الوالدين أقل ؟

واجلواب عن هذا يف هناية احلسن واحلكمة : وذلك ألن الوالدين ما بقي من عمرمها إال 
القليل فكان احتياجهام إىل املال قليال ، أما األوالد فهم يف زمن الصبا فكان احتياجهم إىل 

املال كثريا فظهر الفرق. “)2(   

والباقي  النص  بحكم  السدسان  فلألبوين  ذكرا  الولد  كان  وإن  اجلصاص:”  وقال   -  
لالبن ألنه أقرب تعصيبا من األب “)3(  

)1( ابن العريب : أحكام القرآن )338/1(                  
)2(  الرازي: التفسري الكبري )219/5- 220 (       

)3(  اجلصاص: أحكام القرآن )81/1(              
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 - وقال السهييل : »... ألنه يقال لألب كام كنت حتب البنك من الغنى واخلري أكثر مما 
حتب ألبيك فكذلك حال ابنك مع ولده كحالك مع ولدك ألن الوالد أحب الناس غنى 
البنه وأعزهم فقرا عليه ، كام قال الصديق البنته عائشة ريض اهلل عنهام عند موته وكان أبوه 
حيا فقال هلا : ] ما من أحد أحب إيل غنى منك وال أعز فقرا عىل بعدي منك[ ، ومل يستثن 
النكاح واحلياة وغريها حلداثة سنهم ما ال يؤمله  الولد يؤملون من  أباه وال غريه ، ثم إن 
األبوان ثم قيل لألب إن فريضتك ال تنقص بكثرة الورثة وإن كان الولد عرشين وفريضة 
ولد ابنك اهلالك قد تنقص بكثرة األوالد حتى تكون أقل من العرش فريىض األبوان بقسم 
اهلل تعاىل هلام ، ويريان العدل من اهلل بينا فيام قسم فإنه مل حيجب بالبنني فيعطي األب نصفا 
وال ثلثا وال حجب باألب فأعطاه عرشا وال تسعا بل جعل له أوسط الفرائض وهو السدس 

وال يزاد بقلة الولد وال ينقص بكثرهتم واحلمد هلل «)1(  

إىل  األب  ويرد  باملال  ينفرد  االبن  ألن   ، األب  من  أقوى  االبن   «  : حجر  ابن  وقال   -
السدس وال كذلك األب... فالبنوة أقوى من األبوة يف اإلرث “)2(    

   - وقال حممد رشيد رضا : “   وإنام كان حظ الوالدين من اإلرث أقل من حظ األوالد 
مع معظم حقهام عىل الولد ; ألهنام يكونان يف الغالب أقل حاجة من األوالد إما لكربمها ، 
وقلة ما بقي من عمرمها ، وإما الستقالهلام ، ومتوهلام ، وإما لوجود من جتب عليه نفقتهام من 
أوالدمها األحياء ، وأما األوالد فإما أن يكونوا صغارا ال يقدرون عىل الكسب ، وإما أن 
يكونوا عىل كربهم حمتاجني إىل نفقة الزواج ، وتربية األطفال ، فلهذا ، وذاك كان حظهم من 

اإلرث أكثر من حظ الوالدين  .” )3(  

وفطرة  عامة  بصفة  احلية  الفطرة  طبيعة  يراعي  نظام  وهو   ...«  : قطب  سيد  وقال   -  
. ألن  القرابة  بقية  الذرية يف اإلرث عىل األصول وعىل  فيقدم  اإلنسان بصفة خاصة، 

)1(    السهييل : الفرائض )53 (                  
)2(    ابن حجر : فتح الباري )29/12 (  

)3(    حممد رشيد رضا : : تفسري املنار )340/4(                
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نظر  وجهة  من   - بالرعاية  أوىل  فهو   . النوع  وحفظ  االمتداد  أداة  هو  الناشئ  اجليل 
. بل جعل لكل  القرابات  بقية  فلم حيرم األصول ومل حيرم  احلية - ومع هذا  الفطرة 

نصيبه . مع مراعاة منطق الفطرة األصيل . «)1(   

•  وقد بنّي علامؤنا الرّس يف تساوي الوالدين يف املرياث عند وجود الفرع الوارث،إْذ 	
يأخذ كّل منهام السدس:    

وجود  مع  األبوين  بني  وتعاىل  سبحانه  اهلل  سوى   : علامؤنا  قال   «  : العريب  ابن  قال   -  
بينهام مع عدمه يف أن جعل سهميهام للذكر مثل حظ األنثيني،واملعنى فيه  الولد، وفاضل 

أهنام يدليان بقرابة واحدة وهي األبوة ، فاستويا مع وجود الولد .” )2( 

بالصبي  إرفاقا  السدس يف حياته  إنام حرم  أنه  يظهر  “ والذي   : القرطبي  وقال   -   
وحياطة عىل ماله؛ إذ قد يكون إخراج جزء من مال إجحافا به. أو أن ذلك تعبد، وهو 

أوىل ما يقال. واهلل املوفق.” )3(  

ا َتَرَك {... فهام سواء  ُدُس مِمَّ َبَوْيِه لُِكلرِّ َواِحٍد ِمْنُهاَم السُّ   - وقال حممد رشيد رضا :} َوأِلَ
يف هذه الفريضة ال يتفاضالن فيها كام يتفاضل الذكور واإلناث من األوالد ، واألخوات ، 
واألزواج ، وذلك لعظم مقام األم بحيث تساوي األب بالنسبة إىل ولدمها...وإنام تساويا مع 
وجود األوالد ليكون احرتامهم هلام عىل السواء ، عىل أن األب ال يفضل األم هنا بالفريضة 

بل له السدس فرضا ويأخذ الباقي بالتعصيب إذ ال عصبة هنا سواه )4(  

 - وقال املراغي : » والرس يف تساوي الوالدين يف املرياث مع وجود األوالد اإلشارة إىل 
وجوب احرتامهام عىل السواء. « ))5(( .. فحّتى مع وجود الفرع الوارث املؤنث فحسب، 
ُدس فرضًا، مثله مثل األم، ويأخذ الباقي -إن وجد- بالّتعصيب،إْذ ال عصبة غريه،  فله السُّ

)1(     سيد قطب : يف ظالل القرآن )2/ 260- 262 (                  
)2(     ابن العريب : أحكام القرآن )338/1( .                                                                     

)3(     القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )71/5(                     
)4(     حممد رشيد رضا : تفسري املنار )415/4(                      

)5(     املراغي : تفسري املراغي )197/4(                       
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لقوله صىل اهلل عليه وسلم: » أحلقوا الفرائض بأهلها، فام بقي فألوىل رجل ذكر«.

• وجود 	 عدم  عند  الأم  حلظ  الأب  حظ  م�صاعفة  يف  ال�صر  اأي�صًا  بينوا  ثم 

الأبناء : 

  - قال ابن العريب : » فإن عدم الولد فضل األب األم بالذكورة والنرصة ووجوب املؤنة 
عليه ، وثبتت األم عىل سهم ألجل القرابة «)1(.

وكان   ،} َأَبواُه  } َوَوِرَثُه  قوله:  يف  الواو  زيادة  فائدة  ما  قيل:  إن   «  : القرطبي  وقال   -   
ظاهر الكالم أن يقول: فإن مل يكن له ولد - ورثه أبواه - قيل له: أراد بزيادهتا اإلخبار، 
ليبني أنه أمر مستقر ثابت فيخرب عن ثبوته واستقراره، فيكون حال الوالدين عند انفرادمها 
كحال الولدين، للذكر مثل حظ األنثيني. وجيتمع لألب بذلك فرضان السهم والتعصيب 

إذ حيجب اإلخوة كالولد. وهذا عدل يف احلكم، ظاهر يف احلكمة واهلل أعلم. « )2(  

 - وقال ابن تيميه : » وحمض القياس أن األب مع األم ؛ كالبنت من االبن واألخت مع 
األخ ألهنام ذكر وأنثى من جنس واحد مها عصبة . وقد أعطيت الزوجة نصف ما يعطاه 
يرثه إال األم واألب... إذا مل  أنه  القرآن عىل  الزوج ؛ ألهنام ذكر وأنثى من جنس... فدل 

فألمه الثلث ؛ وهذا من باب التنبيه باألدنى عىل األعىل ؛ وأما االبن فإنه أقوى من األب؛ 
ُدس « )3(  فلها معه السُّ

•   مما �صبق عر�صه يتبنّي اأّن حكمة الباري -عز وجل- يف تقدمي البنّوة على 	

الأبّوة ، ويف الّت�صوية بني الوالدين حال وجود الأولد، ويف م�صاعفة حّظ 

الأب حلّظ الأم عند عدم وجود الأبناء ، تتمثل يف الآتـي  :

   1/- قّدم اهلل مرياث األوالد عىل مرياث الوالدين، ألّن تعلق اإلنسان بولده أشّد من 
تعّلقه بوالديه من ناحية املال ال من ناحية الرّب.

)1(     ابن العريب : أحكام القرآن )338/1(            
)2(      القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )72/5(            

)3(      ابن تيميه : جمموع الفتاوى )344/31                            
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الوالدين مع األوالد يف الرتكة، قدم اهلل -عز وجل- األوالد، ألن  إذا اجتمع   -/2    
فلذلك  لوالده،  حيبه  مما  أكثر  واخلري  الغنى  من  البنه  يوّد  األب  بأّن  جرى  والعرف  العادة 
قيل لألب : إّن حال حفيدك مع والده كحالك مع ولدك .. فاألب أحّب الّناس غنى البنه 

وأعزهم فقًرا عليه.

  3/- جعل اهلل -عز وجل- نصيب األوالد أكثر من نصيب الوالدين ، ألننا إذا قارنا 
الّصبا  زمن  يف  يكونون  قد  األبناء  أّن  سنجد  فإننا  املال،  إىل  منهام  واحد  كّل  احتياج  مدى 
وحيتاجون إىل النفقة من كسوة وتعليم..فإذا اشتّد عودهم وشّبوا فإهّنم يؤملون إىل نكاح 
وتكوين أرسة .. فاحتياجهم إىل املال أشّد وأكثر .. بخالف الوالدين فهام أقل حاجة هلذا 
أوالدهم  قبل  من  ومتّوهلام  الستقالهلام  وإّما  عمرمها،  من  بقي  ما  وقلة  لكربمها  إّما  املال، 
األحياء .. فاملقارنة تقتيض أن حاجة األوالد للامل أكثر من حاجة الوالدين، واجليل الناشئ 

أوىل بالّرعاية من غريه من وجهة منطق الفطرة األصيل.

 4/- شعور الفرد بأّن جهده الشخيص سيعود أثره عىل ذوي قرابته -وبخاّصة ذّريته- 
 ، خاصة  األرسة  حميط  يف  التكافل  مظاهر  أبرز  من  وهذا   .. اجلهد  مضاعفة   إىل  حيفزه 

واجلامعة عاّمة.

 5/- وحكمة اهلل -عز وجل- يف الّتسوية بني الوالدين بوجود الفرع الوارث ؛ وذلك 
ذلك  عىل  نّص  -كام  املال  إىل  حاجتهم  ملسيس  عليهم  إشفاٍق  وزيادة  األبناء  بحال  إرفاقا 
علم  أصول  يف  تقّرر  ملا  أّنه  أعلم-  -واهلل  أيضا  احلالة  هذه  يف  يل  يظهر  والذي  القرطبي- 
املرياث : أّن البنّوة أقوى من األبّوة وتفضل عليها ..فإنه لو فرضنا جدال أننا أعطينا األب 
مثال ضعف ما    تأخذه األم بوجود الولد ، ألخذ األبوان : السدس]لألم[ + الثلث]لألب[= 
البنّوة ..  يتساوى مرياث األبّوة مع   : الرتكة ]لألبناء[.. ومنه  الرتكة. وبقي نصف  نصف 
وهذا خالف األصل الذي تقّرر سابقا .. وألجل إبقاء القاعدة عىل اطرداها وهي : تقديم 
البنّوة عىل األبّوة ..  أعطى الشارع احلكيم األب السدس وساواه باألم التي أعطيت السدس 

أيضا .. وقد صدق حني قال -جّل يف عاله- : } واهلل يعلم وأنتم ال تعلمون {.
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 6/- والرّس يف مضاعفة حّظ األب حلّظ األم عند عدم وجود األبناء أّن حاهلام : كحال 
الولدين، أو األخويني، أو الزوجني .. فهام من جنس واحد، فللّذكر مثل حّظ األنثيني .. 
وهذا عدل يف احلكم، ظاهر يف احلكمة -كام قال القرطبي-، وهو حمض القياس، ومن باب 
الّتنبيه باألدنى ] يعني : الولدين أو األخوين أو الّزوجني [. عىل األعىل  ]يعني : الوالدين [ 

-كام رّصح بذلك ابن تيمية-·

البنّوة أقوى من األبّوة،   إمجاال نقول : الرّس يف تقديم األبناء عىل اآلباء يف املرياث، أن 
ألننا إذا نظرنا إىل معيار احلياة ومدى احتياج الطرفني إىل املال، وجدنا : أّن األبناء جاءوا إىل 
هذه الّدنيا وهم يستقبلون احلياة ومن ثّم فاحتياجهم إىل املال كبري، بخالف اآلباء فإهّنم يف 
الغالب يستدبرون احلياة ومن ثّم فحاجتهم إىل املال أقل من حاجة أبنائهم .. هذا هو رس 

التقديم والّتفضيل وهو يف هناية احلسن واحلكمة ،كام قال ذلك الرازي سابقا 
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الفرع الثامن  : احلكمة يف حجب الأب لالإخوة 
دون الأم 

• إذا اجتمع األب مع اإلخوة – مطلقا – فإنه حيجبهم ،ويأخذ الباقي بعد أخذ األم 	
نصيبها ،حلكمة بينها العلامء :  

• قال ابن حجر :«عن قتادة عن بعض أهل العلم أن األب حجب اإلخوة وأخذ 	
. وفضل األب عىل  األم  إنكاحهم واإلنفاق عليهم دون  يتوىل  سهامهم ألنه 
باإلنفاق والنرصة ونحو  االمتياز  ملا لألب من  الولد واإلخوة  األم عند عدم 
ذلك ، وعوضت األم عن ذلك بأمر الولد بتفضيلها عىل األب يف الرب يف حال 

حياة الولد “))1((  

• حجب 	 نتيجة  كان  الذي  ال�صد�س  الأب  اأخذ  يف  ال�صر  اأي�صا  العلماء  وبني   
الإخوة الأم عنه ، اإذ كان من باب النظر والقيا�س اأن يكون من ن�صيبهم ـ كما 

ذهب اإلى ذلك ابن عبا�س يف اإحدى الروايتني عنه ـ : 

• قال الرازي:” اإلخوة إذا حجبوا األم من الثلث إىل السدس فهم ال يرثون شيئا 	
البتة ، بل يأخذ األب كل الباقي وهو مخسة أسداس ، سدس بالفرض ، والباقي 
بالتعصيب ، وقال ابن عباس : اإلخوة يأخذون السدس الذي حجبوا األم عنه ، 
وما بقي فلألب ، وحجته أن االستقراء دل عىل أن من ال يرث ال حيجب ، فهؤالء 
اإلخوة ملا حجبوا وجب أن يرثوا ، وحجة اجلمهور أن عند عدم اإلخوة كان املال 
ملكا لألبوين ، وعند وجود اإلخوة مل يذكرهم اهلل تعاىل إال بأهنم حيجبون األم من 
الثلث إىل السدس ، وال يلزم من كونه حاجبا كونه وارثا ، فوجب أن يبقى املال 

بعد حصول هذا احلجب عىل ملك األبوين ، كام كان قبل ذلك واهلل أعلم. “)2(    

)1(    ابن حجر : فتح الباري )12/ 30 (                              
)2(  الرازي: التفسري الكبري )223/5 (                                 
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• عنه 	 الذي حتجب  السدس  يرث  فيمن  الباب  هذا  من  “ واختلفوا   : ابن رشد  وقال   
األم باإلخوة ، وذلك إذا ترك املتوىف أبوين وإخوة فقال اجلمهور ذلك السدس لألب 
مع األربعة األسداس.وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس لإلخوة الذين حجبوا 
ولألب الثلثان ألنه ليس يف األصول من حيجب وال يأخذ ما حجب إال اإلخوة مع 

اآلباء وضعف قوم اإلسناد بذلك عن ابن عباس وقول ابن عباس هو القياس.”  )1(   

• ُدُس {  اإلخوة حيجبون 	 ِه السُّ مرِّ  وقال القرطبي : “  قوله تعاىل: } َفإِْن َكاَن َلُه إِْخَوٌة َفأِلُ
األم عن الثلث إىل السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان اإلخوة أشقاء أو 
“السدس الذي  لألب أو لألم، وال سهم هلم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: 
حجب اإلخوة األم عنه هو لإلخوة”. وروي عنه مثل قول الناس “إنه لألب”. قال 

قتادة: وإنام أخذه األب دوهنم؛ ألنه يموهنم وييل نكاحهم والنفقة عليهم.”  )2(  

• وقال ابن كثري : “  من أحوال األبوين: اجتامعهام مع اإلخوة، وسواء كانوا من األبوين، 	
أو من  األب، أو من األم، فإهنم ال يرثون مع األب شيًئا، ولكنهم مع ذلك حيجبون 
وارث  يكن  مل  فإن  السدس  وجودهم  مع  هلا  فيفرض  السدس،  إىل  الثلث  عن  األم 
ُدُس{ السُّ ِه  َفألمرِّ إِْخَوٌة  َلُه  َكاَن  لقوله:}  َفإِْن  الباقي  األب  أخذ  األب  وسوى  سواها 
أرضوا باألم وال يرثون...وكان أهل العلم َيرون أهنم إنام حجبوا أمهم من الثلث أن : 

أباهم ييل إنكاحهم والنفقته عليهم دون أمهم ، وهذا كالم حسن. “ )3(   

   - وقد أضاف ابن القيم حكمة أخرى ـ عند عدم وجود األب معهم ـ فقال :” فإن 
اإلخوة إنام حجبوها إىل السدس لزيادة مرياثهم عىل مرياث الواحد وهلذا لو كانت واحدة 

أو أخا واحدا لكان هلا الثلث معه “ )4(   

“  ولو كان اإلخوة مع األم ومل يكن أب لكان لألم السدس     -  وقال ابن عاشور : 

)1(  ابن رشد : بداية املجتهد )397/2(                                 
)2( القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )72/5(                                    

)3(  ابن كثري : تفسريابن كثري )215/2(                                        
)4(  ابن القيم : أعالم املوقعني )359/3                                     
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ولألخوة بقية املال باتفاق، وربام كان يف هذا تعضيد البن عباس.” )1(   ·

فالرّس يف تفضيل األب عن األم عند عدم الولد واإلخوة وحجبه هلم ] اإلخوة [ المتياز 
فاألب  وقسطها،  الرّشيعة  عدل  من  وهذا  األّم،  دون  األب  عىل  ووجوهبا  النفقة  ترتب 
به  الّذكور فيام جرى  املّيت اإلناث خاّصة وكذا اإلخوة  بالنفقة وبتجهيز أخوات  مأمور 
العرف عند احتياجهم له وقدرته عىل ذلك، بخالف األم، إْذ قد يرصف ما يف يد األب 
ويبقى نصيب األم كام هو، وهذا فيه من حسن الرّشيعة ما فيه، كام بّينه ابن كثري -رمحه 
اهلل- سابقا بقوله : “وهذا كالم حسن”، وأضاف ابن القيم إىل أن اإلخوة حجبوا األم من 
الثلث إىل السدس لزيادة مرياثهم وتكثريه حال عدم وجود األب .. فهم أوىل باملرياث 

وأوىل هبذه الزيادة يف هذه احلالة.

• وقد بني العلماء نكتة عدم بيان مقدار مرياث الأب عند اأخذ الأم ل�صد�س اأو 	

ثلث الرتكة :  

َكاَن  َفإِْن  ُلُث  الثُّ ِه  مرِّ َفأِلُ َأَبَواُه  َوَوِرَثُه  َوَلٌد  َلُه  َيُكْن  مَلْ  } َفإِْن   :    - قال ابن العريب : » قوله 
ُدُس {... تقدير الكالم : فإن مل يكن له ولد وورثه أبواه فألمه الثلث ،  ِه السُّ مرِّ َلُه إِْخَوٌة َفأِلُ
والباقي لألب ، وإن كان له إخوة فألمه السدس ، والباقي لألب ، وهكذا يزدوج الكالم 
ويصح االشرتاك الذي يقتضيه العطف .” ))2((                                                                                              

الثلث. ودل  لألم  أن  ورثاه  إذا  األبوين  أن  ذكره  “  فأخرب جل   : القرطبي  وقال    -    
بقوله: }َوَوِرَثُه َأَبَواُه { وإخباره أن لألم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان لألب. وهذا كام تقول 
حددت  فإنك  ثلث؛  منه  لك  فالن  يا  أنت  ألحدمها:  تقول  ثم  بينكام،  املال  هذا  لرجلني: 
لآلخر منه الثلثني بنص كالمك؛ وألن قوة الكالم يف قوله: } َوَوِرَثُه َأَبَواُه { يدل عىل أهنام 

منفردان عن مجيع أهل السهام من ولد وغريه، وليس يف هذا اختالف.” ))3((   

)1(  ابن عاشور : التحرير والتنوير )261/4(                          
)2(    ابن العريب : أحكام القرآن )338/1(                                              

)3(    القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )71/5(                                          
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 - وقال ابن عاشور : “   وقد علم أن لألب مع األم الثلثني وترك ذكره ألن مبنى الفرائض 
عىل أن ما بقي بدون فرض يرجع إىل أصل العصابة عند العرب “  ))1((  · 

النكتة هنا أن الباقي بعد أصحاب السهام يكون ألقرب عاصب وهو لألب يف هذه احلالة  
اسنادا لقوله ـ عليه السالم ـ : ] أحلقوا الفرائض بأهلها فام بقي فألوىل رجل  ذكر [  

)1(    ابن عاشور : التحرير والتنوير )260/4(                                
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الفرع التا�سع : احلكمة يف اأن الإخوة لأم يت�ساوى 
ذكرهم واأنثاهم يف املرياث 

 اإلخوة ألم خيالفون بقية الورثة من وجوه عديدة ، قال ابن كثري : “  وإخوة األم خيالفون 
بقية الورثة من وجوه :

 اأحدها: اأنهم يرثون مع من اأدلوا به وهي الأم.

 الثاين: اأن ذكرهم واأنثاهم �صواء.

الثالث: اأنهم ل يرثون اإل اإذا كان ميتهم يورث كللة، فل يرثون مع اأب، ول جد، ول ولد .

الرابع: اأنهم ل يزادون على الثلث، واإن كرثذكورهم واإناثهم.” ))1((   

 -   وقال القرطبي : “ قوله : } َوإِْن َكاَن َرُجٌل ُيوَرُث َكالَلًة َأِو اْمَرَأٌة  {...  فأما هذه اآلية 
فأمجع العلامء عىل أن اإلخوة فيها عني هبا اإلخوة لألم ... وكان سعد بن أيب وقاص يقرأ 
أخ أو أخت من أمه”... فدل إمجاعهم عىل أن اإلخوة املذكورين يف آخر السورة هم  “وله 

إخوة املتوىف ألبيه وأمه أو ألبيه  ...وأن اإلخوة كلهم مجيعا كاللة .” ))2((    

     -  وقال حممد رشيد رضا : “ وقالوا : إن القراءة الشاذة أي غري املتواترة ختصص ; ألن 
حكمها حكم أحاديث اآلحاد   . “))3((   

 : ـ  ألم  اإلخوة  هبم  مراد  هنا  اإلخوة  أن  العقيل  بالدليل  مبينا  ـ  عاشور  ابن  وقال   -    
املراد  يكون  أن  الكاللة  معنى  يف  اجلمهور  قول  عىل  يتعني   } أخت  أو  أخ  } وله  »وقوله: 
هبام األخ واألخت لألم خاصة ألنه إذا كان امليت ال ولد له وال والد وقلنا له أخ أو أخت 
وجعلنا لكل واحد منهام السدس نعلم بحكم ما يشبه داللة االقتضاء أهنام األخ لألم ألهنام 

)1(    ابن كثري : تفسريابن كثري )218-217/2(                                              
)2(    القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )78/5(                                               
)3(    حممد رشيد رضا : تفسري املنار )424/4(                                                 
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ملا كانت هناية حظهام الثلث فقد بقي الثلثان فلو كان األخ واألخت مها الشقيقني أو الذين 
منهام  أقرب  غريمها  يكون  وهل  لغريمها  الباقي  وترك  املال  أقل  أخذا  أهنام  القتىض  لألب 
أو  األشقاء  لإلخوة  الثلثان  ليكون  خاصة  لألم  اللذان  هبام  مراد  واألخت  األخ  أن  فتعني 

األعامم أو بني األعامم . «))1(( 

• يف 	 الورثة  بقّية  عن  لأم  الإخــوة  متيز  يف  عديدة  حكما  العلماء  ذكر  وقد   
البنّوة  باب  يف  احلكم  عليه  ملا  خلًفا  املــرياث،  يف  واأنثاهم  ذكرهم  ت�صاوي 

والأبّوة والأخوة والزوجّية، اإْذ للّذكر مثل حّظ الأنثيني :  

ُلِث { هذا الترشيك  َكاُء يِف الثُّ  -    قال القرطبي : » قوله : } َفإِْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك َفُهْم رُشَ
يقتيض التسوية بني الذكر واألنثى وإن كثروا. وإذا كانوا يأخذون باألم فال يفضل الذكر عىل 
األنثى. وهذا إمجاع من العلامء، وليس يف الفرائض موضع يكون فيه الذكر واألنثى سواء إال 

يف مرياث اإلخوة لألم.” ))2(( 

الذكر  تساوي  عىل  يدل   } الثلث  يف  رشكاء  فهم   {  : “وقوله تعاىل   :  - وقال السهييل 
بنصيب  يقيد  حتى  التساوي  يتضمن  فإنام  أطلق  إذا  الرشكة  لفظ  ألن  احلظ  يف  واألنثى 
خمصوص لو أن رجال ابتاع سلعة فسأله رجل آخر أن يرشكه فيها فقال له قد أرشكتك فيها 
ثم قال بعد ذلك مل أرد نصفا وإنام أردت ثلثا أو ربعا مل ينفعه ذلك إال أن يقيد لفظه يف حني 
الرشكة ، وإنام أخذ الفقهاء هذا من قوله تعاىل : } فهم رشكاء يف الثلث {  أي للذكر مثل حظ 
األنثى ونكتة املسألة واهلل أعلم أن األخوة لألم إنام ورثوا امليت بالرحم وحرمة األم، وأن 
األم حتب لولدها ما حتب لنفسها ، ويشق عليها أن حيرموا من أخيهم وقد ارتكضوا معه يف 
رحم واحدة فأعطوا الثلث ، ومل يزادوا عليه ألن األم التي هبا ورثوا ال تزاد عن الثلث وكأن 
هذه الفريضة من باب الصلة والرب والصدقة فمن ثم سوي الذكر مع األنثى كام لو وص 
الثلث  أن  ترى  أال  وإناثهم  السواء ذكورهم  فيها عىل  بيت لرشكوا  أو صلة ألهل  بصدقة 

)1(     ابن عاشور : التحرير والتنوير )265/4(                                                 
)2(     القرطبي :اجلامع ألحكام القرآن )79/5(                                                    
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مرشوع يف الوصية التي يبتغي فيها ثواب اهلل العظيم قال النبي عليه السالم لسعد حني أراد 
أن يويص بأكثر من الثلث الثلث والثلث كثري احلديث كأنه نظر عليه السالم إىل فرض اهلل  
تعاىل لألخوة بسبب الرحم وحرمة األم وأنه مل يزدهم عىل الثلث وإن كثروا فكيف يزاد من 
هو أبعد منهم يف حكم الوصية بل الثلث يف حقهم كثري والقرآن والسنة نوران من مشكاة 
واحدة فينظر بعضه إىل بعض ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثريا . “ )1(         

 -  وقال ابن القيم :» وقد أعطى اهلل سبحانه الزوج ضعف ما أعطى الزوجة تفضيال 
جلانب الذكورية وإنام عدل عن هذا يف ولد األم ألهنم يدلون بالرحم املجرد ويدلون بغريهم 
وهو األم وليس هلم تعصيب بخالف الزوجني واألبوين واألوالد فإهنم يدلون بأنفسهم 
وسائر العصبة يدلون بذكر كولد البنني وكاإلخوة لألبوين أو لألب فإعطاء الذكر مثل حظ 
األنثيني معترب فيمن يديل بنفسه أو بعصبة وأما من يديل باألمومة كولد األم فإنه ال يفضل 
ذكرهم عىل أنثاهم وكان الذكر كاألنثى يف األخذ وليس الذكر كاألنثى يف باب الزوجية وال 

يف باب األبوة وال البنوة وال األخوة .« )2(  

أهل  كان عليه  ملا  إبطاال  فرضا لالخوة لألم  اهلل هبذا  أثبت  ابن عاشور” وقد  وقال   - 
اجلاهلية من إلغاء جانب األمومة أصال ألنه جانب نساء. “)3(    

ُدُس َفإِْن َكاُنوا َأْكَثَر ِمْن َذلَِك    - وقال حممد رشيد رضا : » قوله : } َفِلُكلرِّ َواِحٍد ِمْنُهاَم السُّ
ُلِث { ... يدل عىل أهنم إنام يأخذون فرض األم ، فإنه إما السدس ، وإما  َكاُء يِف الثُّ َفُهْم رُشَ
الثلث.... واحلاصل أن األخ من األم يأخذ يف الكاللة السدس ، وكذلك األخت ال فرق 
فيه بني الذكر واألنثى ; ألن كال منهام حل حمل أمه فأخذ نصيبها . وإذا كانوا متعددين أخذوا 

الثلث وكانوا فيه سواء ال فرق بني ذكرهم ، وأنثاهم ملا ذكرنا من العلة « )4(  

)1(    السهييل : الفرائض )74(                                                    
)2(   ابن القيم : أعالم املوقعني )363/3(                                                     

)3(   ابن عاشور : التحرير والتنوير )265/4(                                                      
)4(   حممد رشيد رضا : تفسري املنار )424/4(                                             
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 بهذا هذا العر�س تبنّي، اأن حكمة ال�ّصارع احلكيم يف جعل مقدار ما ياأخذه الّذكر 

يت�صاوى مع ما تاأخذه الأنثى من الإخوة لأم متّثلت يف الآتي :

 1/- أّن اإلخوة ألم يدلون إىل املّيت بواسطة األمومة -األنوثة- فلم يفضل ذكرهم عىل 
أنثاهم، بخالف غريهم من األبناء واألبوين والّزوجني واإلخوة ، فإهّنم يدلون إىل املّيت 
بأنفسهم أو بالذكورة ، فكان عطاؤهم للّذكر مثل حظ األنثيني باعتبار إدالئهم إىل املّيت إّما 

بأنفسهم أو بعصبتهم.

    2/- إّن اإلخوة ألم ما داموا أهّنم ورثوا من مّيتهم باعتبار واسطة األمومة لذلك أخذوا 
 : األلويس  وقال   ، التعّدد  عند  والّثلث   ، االنفراد  عند  الّسدس   : األم وهو  أخذت  ما  مثل 

“واحلكمة يف تسوية الّشارع بينهام تساويام يف اإلدالء إىل امليت بمحض األنوثة”.

     3/- ملّا مل يضاعف اهلل حظ الذكر عن حظ األنثى يف اإلخوة ألّم حال االنفراد حيث 
قال : } فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهام الّسدس {  ... فكذا حال االجتامع، فبقي 
حّظهام متساويًا عىل األصل األّول، ويف هذا يقول سيد قطب : “ ... والقول املعمول به هو 
أهّنم يرثون يف الّثلث عىل الّتساوي ... ألّنه يتفق مع املبدأ الذي قّررته اآلية نفسها يف تسوية 

الّذكر باألنثى : } فلكّل واحد منهام الّسدس {.

• واإجمال نقول : إن توريث اإلخوة ألم بشكل عام فيه انتصار جلانب األمومة 	  
اهتامم  مدى  عىل  يدّل  وهذا  اإلسالم،  قبل  اجلاهيل  العهد  عىل  ملغاة  كانت  التي 
املايل  املرأة واحلرص عىل إعالء شأهنا وتثبيت حّقها  الرشيعة اإلسالمية، بجانب 
يف املرياث .. وكذا أن اإلخوة ألم يف الغالب حمتاجون بالّنسبة لوضعهم يف األرسة 
اجلديدة خاّصة عند وفاة والدهم، فجعل اهلل هلم هذا املرياث من إخوهتم من طريق 
أمهم حّتى يتقووا عىل مصاعب احلياة .. ويف هذا إعجاز ترشيعي ملنظومة املرياث 
حّتى  املال  من  احلّق  هذا  هلم  فضمنت  اجلانب،  الّضعيفة  الفئة  هذه  هتمل  مل  التي 
ُجبون  حَيْ وال  حُيجبون  فهم   : الورثة  أضعف  ألم  اإلخوة  يعترب  إْذ  ُكرماء،  يعيشوا 
غريهم حجب حرمان ويف هذا يبنّي ابن القيم احلكمة من عدم إيراد قوله: } غري 
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{  عند كالمه عن مرياث  َدْيٍن  َأْو  ا  هِبَ ُيويِص  ٍة  َوِصيَّ َبْعِد  } ِمْن   : مضار{  يف قوله 
قوله:  يف  ألم  واإلخوة  الزوجني  مرياث  عن  كالمه  عند  وإيرادها  واآلباء  األبناء 
ا َأْو َدْيٍن غري مضار{ فقال -رمحه اهلل-  : “... قال يف آية  ٍة ُيويِص هِبَ َوِصيَّ َبْعِد  }ِمْن 
العمودين  آية  يف  ذلك  يقل  ومل   ، “غري مضار”  اإلخوة من األّم ، والّزوجني” : 
ألهّنم  األّم،  وولد  الّزوج  رضار  يقصد  ما  كثرًيا  اإلنسان  فإّن   ،] واآلباء  األبناء   [
ليسوا من عصبته، بخالف أوالده وآبائه ، فإّنه ال يضاّرهم يف العادة”)1(  ، وقال يف 
موضع آخر :  “ وتأمل كيف ذكر سبحانه وتعاىل الرّضار يف هذه اآلية دون التي 
قبلها، ألّن األوىل تضّمنت مرياث العمودين، والثانية تضّمنت مرياث األطراف 
من الزوجني، واإلخوة ، والعادة أن املّيت قد يّضار زوجته وإخوته, ال يكاد يضاّر 

والده وولده”)2(   .. ومحًدا هلل الذي أسدى إليهم هذا احلق وهذا املعروف !.

)1(   ابن القيم : إعالم املوقعني )356/1( .              
)2(   ابن القيم : الضوء املنري عىل التفسري )182-18/2( .                                               
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 الفرع العا�سر  : احلكمة من تذييل اآيات 
املواريث الثالث باأ�سماء اهلل احل�سنى

 ختم الباري ـ عز وجل ـ آية املواريث األوىل ] اآلية : 11 [ بقوله : } آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم 
ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اهللِ إِنَّ اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم {.. والثانية   ] اآلية :  ُ اَل َتْدُروَن َأيُّ
ُ اهلُل  ًة ِمَن اهللِ َواهلُل َعِليٌم َحِليٌم  { .. والثالثة ] اآلية :  176 [ بقوله : } ُيَبنيرِّ 12 [ بقوله :} َوِصيَّ
ٍء َعِليٌم {  ، وقد ذكر العلامء هلذا التذييل عدة ملسات ومقاصد  وا َواهلُل بُِكلرِّ َشْ َلُكْم َأْن َتِضلُّ

ولطائف نذكر منها اآليت : 

ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اهللِ إِنَّ  ُ 1/ ] الآية : 11:  } آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ

اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم {  : 

تلك  وكانت   ، األبوين  وأنصباء  األوالد  أنصباء  ذكر  ملا  تعاىل  إنه  الرازي:»  قال    -   
بباله  خطر  ربام  واإلنسان   ، التقديرات  تلك  كمية  إىل  هتتدي  ال  والعقول  خمتلفة  األنصباء 
أن القسمة لو وقعت عىل غري هذا الوجه كانت أنفع له وأصلح ، ال سيام وقد كانت قسمة 
كانوا  وما   ، األقوياء  الرجال  يورثون  كانوا  واهنم   ، الوجه  هذا  عىل  للمواريث  العرب 
يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء ، فاهلل تعاىل أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون 
أن عقولكم ال حتيط بمصاحلكم ، فربام اعتقدتم يف شء أنه صالح لكم وهو عني املرضة 
فهو  الرحيم  احلكيم  اإلله  وأما   ، املصلحة  ويكون عني  املرضة  أنه عني  فيه  اعتقدتم  وربام 
باملقادير  املواريث  اتركوا تقدير  الناس  : أيا  العامل بمغيبات األمور وعواقبها ، فكأنه قيل 
التي تستحسنها عقولكم ، وكونوا مطيعني ألمر اهلل يف هذه التقديرات التي قدرها لكم ، 
ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة{ إشارة إىل ترك ما يميل اليه الطبع  ُ فقوله : }َوَأْبَنآُؤُكْم ال َتْدُروَن َأيُّ
َن اهلل{  إشارة إىل وجوب االنقياد هلذه  من قسمة املواريث عىل الورثة ، وقوله : } َفِريَضًة مرِّ
َن اهلل {  ... أي فرض ذلك  القسمة التي قدرها الرشع وقىض هبا ... وقوله تعاىل: } َفِريَضًة مرِّ
اهلل هلذه املواريث  قسمة  أن   : واملعنى  حكيام{ ،  عليام  كان  اهلل  فرضا ، وقوله تعاىل :} إن 
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أوىل من القسمة التي متيل إليها طباعكم ، ألنه تعاىل عامل بجميع املعلومات ، فيكون عاملا بام 
يف قسمة املواريث من املصالح واملفاسد ، وأنه حكيم ال يأمر إال بام هو األصلح األحسن، 
ومتى كان األمر كذلك كانت قسمته هلذه املواريث أوىل من القسمة التي تريدوهنا ، وهذا 

َما ال َتْعَلُموَن {  ]البقرة : 30 [. “ )1( َأْعَلُم  نظري قوله للمالئكة : } إِنرِّى 

ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا{ ُ   - وقال حممد رشيد رضا : “ قوله : } آَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ
جاءت هذه اجلملة بني بيان ما فرض اهلل لألوالد ، والوالدين من تركة امليت ، وما اشرتط 
فيه من كونه فاضال عن الوصية ، والدين وبني قوله : } َفِريَضًة ِمَن اهللِ { ، أي فرض ما ذكر 
من األحكام فريضة من اهلل ال هوادة يف وجوب العمل هبا ، ومعنى هذه اجلملة املعرتضة: 
قسمة  يف  تتبعوا  فال  أبناؤكم  أم  أآباؤكم   . لكم  نفعا  أقرب  الفريقني  أي  تدرون  ال  إنكم 
تركة امليت ما كانت عليه اجلاهلية من إعطائها لألقوياء الذين حياربون األعداء ، وحرمان 
األطفال والنساء ألهنم من الضعفاء . بل اتبعوا ما أمركم اهلل به فهو أعلم منكم بام هو أقرب 
نفعا لكم ، مما تقوم به يف الدنيا مصاحلكم ، وتعظم به يف اآلخرة أجوركم .... وقوله : } إِنَّ 
اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم {  فهو لعلمه املحيط بشئونكم ، وحلكمته البالغة التي يقدر هبا األشياء 
قدرها ، ويضعها يف مواضعها الالئقة هبا ، ال يرشع لكم من األحكام إال ما فيه املصلحة ، 
واملنفعة لكم ; إذ ال خيفى عليه شء من وجوه املصالح ، واملنافع ، وهو منزه عن الغرض ، 
واهلوى اللذين من شأهنام أن يمنعا من وضع اليشء يف موضعه ، وإعطاء احلق ملستحقه .”)2(  

ْم َأْقَرُب  ُ  - وقال الشعراوي : “ ويذيل احلق هذه اآلية : } آَبآُؤُكْم َوَأبناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ
َن اهلل إِنَّ اهلل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم  { فإياك أن حتدد األنصباء عىل قدر ما تظن  َلُكْم َنْفعًا َفِريَضًة مرِّ
من النفعية يف اآلباء أو من النفعية يف األبناء ، فالنفعية يف اآلباء تتضح عندما يقول اإلنسان : 
» لقد رباين أيب وهو الذي صنع يل فرص املستقبل « . والنفعية يف األبناء تتضح عندما يقول 
اإلنسان : إن أيب راحل وأبنائي هم الذين سيحملون ذكري واسمي واحلياة مقبلة عليهم. 

)1(     الرازي: التفسري الكبري )223/5 (                                                           
)2(     حممد رشيد رضا : تفسري املنار )420-419/4(                                                                    
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ْم  ُ فيوضح احلق : إياك أن حتكم بمثل هذا احلكم؛ فليس لك شأن هبذا األمر :  }اَل َتْدُروَن َأيُّ
حكم اهلل الذي يعلم  فالتزم  نفعا  لك  أقرب  أيم  تدري  ال  دمت  وما  َنْفعًا {.  َأْقَرُب َلُكْم 
املصلحة وتوجيهها يف األنصبة، كام جيب أن تكون .ونحن حني نسمع: } إِنَّ اهلل َكاَن َعِلياًم 

ِحيام {   َكاَن َغُفورًا رَّ َحِكياًم { أو نسمع: } إِنَّ اهلل 

فنحن نسمعها يف إطار أن اهلل ال يتغري ، ومادام كان يف األزل عليام حكيام وغفورا رحيام 
فهو ال يزال كذلك إىل األبد  فاألغيار ال تأيت إىل اهلل ، وثبت له العلم واحلكمة واخلربة 
واملغفرة والرمحة أزال وهو غري متغري ، وهذه صفات ثابتة ال تتغري . لذلك فعندما تقرأ : 
ِحياًم {  ، فاملسلم منا يقول بينه وبني  َحِكياًم {  أو } إِنَّ اهلل َكاَن َغُفورًا رَّ َعِلياًم  َكاَن  اهلل  } إِنَّ 

نفسه: وال يزال كذلك « )1( 

 - وقال سيد قطب : “ ويف هناية اآلية جتيء هذا اللمسات املتنوعة املقاصد : } آَباُؤُكْم 
ْم َأْقَرُب َلُكْم َنْفًعا َفِريَضًة ِمَن اهللِ إِنَّ اهلَل َكاَن َعِلياًم َحِكياًم {. ُ َوَأْبَناُؤُكْم اَل َتْدُروَن َأيُّ

واللم�صة الأولى : لفتة قرآنية لتطييب النفوس جتاه هذه الفرائض . فهنالك من تدفعهم 

عاطفتهم األبوية إىل إيثار األبناء عىل اآلباء ألن الضعف الفطري جتاه االبناء أكرب . وفيهم 
من يغالب هذا الضعف باملشاعر األدبية واألخالقية فيميل إىل إيثار اآلباء . وفيهم من حيتار 
ويتأرجح بني الضعف الفطري والشعور األديب . . كذلك قد تفرض البيئة بمنطقها العريف 
اجتاهات معينة كتلك التي واجه هبا بعضهم ترشيع اإلرث يوم نزل وقد أرشنا إىل بعضها 
من قبل . . فأراد اهلل سبحانه أن يسكب يف القلوب كلها راحة الرىض والتسليم ألمر اهلل وملا 
يفرضه اهلل; بإشعارها أن العلم كله هلل; وأهنم ال يدرون أي األقرباء أقرب هلم نفعًا وال أي 

القسم أقرب هلم مصلحة : } آباؤكم وأبناؤكم ال تدرون أيم أقرب لكم نفعًا {  . .

واللم�صة الثانية : لتقرير أصل القضية . فاملسألة ليست مسألة هوى أو مصلحة قريبة، 

اآلباء  الذي خلق  .فاهلل هو  } فريضة من اهلل{  .   : الرشيعة  الدين ومسألة  إنام هي مسألة 
واألبناء . واهلل هو الذي أعطى األرزاق واألموال . واهلل هو الذي يفرض وهو الذي يقسم 

)1(   الشعراوي : تقسري الشعراوي )1383/1(                                                               
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أهنم ال  أن حيكموا هواهم كام  أن يرشعوا ألنفسهم وال  للبرش  . وليس  الذي يرشع  وهو 
التعقيب.  هذا  يف   : الثالثة  اللمسة  وهي   } } إن اهلل كان علياًم حكياًم  يعرفون مصلحتهم! 
جتيء لتشعر القلوب بأن قضاء اهلل للناس - مع أنه هو األصل الذي ال حيل هلم غريه - فهو 
كذلك املصلحة املبنية عىل العلم واحلكمة . فاهلل حيكم ألنه عليم - وهم ال يعلمون - واهلل 

يفرض ألنه حكيم - وهم يتبعون اهلوى .

وهكذا تتواىل هذه التعقيبات قبل االنتهاء من أحكام املرياث لرد األمر إىل حموره األصيل، 
حموره االعتقادي الذي حيدد معنى » الدين « فهو االحتكام إىل اهلل، وتلقي الفرائض منه، 

والرىض بحكمه: } فريضة من اهلل . إن اهلل كان علياًم حكياًم {. “)1(

َواهلُل َعِليٌم َحِليٌم  {. ِمَن اهللِ  ًة  2/ ] الآية : 12 :  } َوِصيَّ

َن اهلل { : أنه مصدر مؤكد أي : يوصيكم اهلل بذلك وصية،  ًة مرِّ  -   قال الرازي: "... } َوِصيَّ
َن اهلل {...ثم قال : } َواهلُل َعِليٌم َحِليٌم {  أي عليم بمن جار أو عدل يف  كقوله : } َفِريَضًة مرِّ

وصيته  } َحِليٌم { عىل اجلائر ال يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد واهلل أعلم.”)2(    

ًة ِمَن اهللِ{ أي يوصيكم بذلك ، وصية منه - عز  - وقال حممد رشيد رضا : “ قوله : } َوِصيَّ
ومنافعكم   ، بمصاحلكم  عليم  واهلل  بموجبها  والعمل   ، هلا  باإلذعان  جديرة  فهي   - وجل 
وبنيات املوصني منكم حليم ال يسمح لكم بأن تعجلوا بعقوبة من تستاءون منه ، ومضارته 
بالوصية...وإذا كنا نعلم أنه - تعاىل شأنه - أعلم منا بمصاحلنا ، ومنافعنا فام علينا إال أن 
نذعن لوصاياه ، وفرائضه ، ونعمل بام ينزله علينا من هدايته ، وكام يشري اسم “ العليم “ هنا 
إىل وضع تلك األحكام عىل قواعد العلم بمصلحة العباد ومنفعتهم يشري أيضا إىل وجوب 
مراقبة الوارثني ، والقوام عىل الرتكات هلل - تعاىل - يف علمهم بتلك األحكام ; ألنه عليم 
ال خيفى عليه حال من يلتزم احلق يف ذلك ، ويقف عند حدود اهلل - عز وجل - ، وحال من 
يتعدى تلك احلدود بأكل شء من الوصايا ، أو الدين ، أو حق صغار الوارثني ، أو النساء 

)1(   سيد قطب : يف ظالل القرآن )2/ 265- 267(                                                                  
)2(   الرازي: التفسري الكبري )234/5 (                                                        
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الذي فرضه اهلل هلم كام كانت تفعل اجلاهلية ; ولذلك قال يف اآلية السابقة : إن اهلل كان عليام 
حكيام فللتذكري بعلمه - تعاىل - هنا فائدتان : فائدة تتعلق بحكمة الترشيع ، وفائدة تتعلق 
بكيفية التنفيذ . وقد خيطر يف البال أن املناسب الظاهر يف هذه اآلية أن يقرن وصف العلم 
إيثار  يف  النكتة  هي  فام   ،  } } واهلل عليم حكيم   : فيقال   ، بوصف احلكمة كاآلية األخرى 
الوصف باحللم عىل الوصف باحلكمة ، واملقام مقام ترشيع ، وحث عىل اتباع الرشيعة ; ال 
مقام حث عىل التوبة فيؤتى فيه باحللم الذي يناسب العفو والرمحة ؟ واجلواب عن ذلك: 
أن التذكري بعلم اهلل - تعاىل - ملا كان متضمنا إلنذار من يتعدى حدوده تعاىل فيام تقدم من 
معتدي  بعقاب  والوعيد   ، اإلنذار  حتقق  وكان   ، ووعيده   ، والفرائض   ، والدين   ، الوصية 
احلدود وهاضم احلقوق قد يتأخر عن الذنب ، وكان ذلك مدعاة غرور الغافل ، ذكرنا - 
تعاىل - هنا بحلمه لنعلم أن تأخر نزول العقاب ال ينايف ذلك الوعيد واإلنذار ، وال يصح 
التعجيل  أن يكون سببا للجراءة ، واالغرتار ، فإن احلليم هو الذي ال تستفزه املعصية إىل 
بالعقوبة ، و ليس يف احللم شء من معنى العفو والرمحة ، فكأنه يقول : ال يغرن الطامع يف 
االعتداء ، وأكل احلقوق متتع بعض املعتدين بام أكلوا بالباطل ، فينسى علم اهلل - تعاىل - 
بحقيقة حاهلم ، ووعيده ألمثاهلم ، فيظن أهنم بمفازة من العذاب فيتجرأ عىل مثل ما جترءوا 
عليه من االعتداء ، وال يغرن املعتدي نفسه تأخر نزول الوعيد به ، فيتامدى يف املعصية بدال 
من املبادرة إىل التوبة ، ال يغرن هذا وال ذاك تأخري العقوبة ، فإنه إمهال يقتضيه احللم ، ال 
إمهال من العجز أو عدم العلم ، وفائدة املذنب من حلم احلليم القادر أنه يرتك له وقتا للتوبة 
واإلنابة بالتأمل يف بشاعة الذنب وسوء عاقبته ، فإذا أرص املذنب عىل ذنبه ، ومل يبق للحلم 
فائدة يف إصالح شأنه ، يوشك أن يكون عقاب احلليم له أشد من عقاب السفيه عىل البادرة 
عند حدوثها ، ومن األمثال يف ذلك : “ اتقوا غيظ احلليم “ ذلك بأن غيظه ال يكون إال عند 
آخر درجات احللم إذا مل تبق الذنوب منه شيئا ، وعند ذلك يكون انتقامه عظيام .نعم إن حلم 
ٍء ِعْنَدُه بِِمْقَدار {ٍ]الرعد: 8 [  اهلل ال يزول ، ولكنه يعامل به كل أحد بقدر معلوم:} َوُكلُّ َشْ

فال ينبغي للعاقل أن يغرت بحلمه- تعاىل-،كام أنه ال ينبغي له أن يغرت بكرمه.”)1(    

)1(   حممد رشيد رضا : تفسري املنار )427-425/4(            
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 - قال سيد قطب :” ثم جييء التعقيب يف اآلية الثانية - كام جاء يف اآلية األوىل - : }وصية 
من اهلل واهلل عليم حليم {   .. وهكذا يتكرر مدلول هذا التعقيب لتوكيده وتقريره. . فهذه 
تتبع اهلوى .  تنبع من هوى، وال  إليه . ال  الفرائض  } وصية من اهلل { صادرة منه; ومردها 
صادرة عن علم . . فهي واجبة الطاعة ألهنا صادرة من املصدر الوحيد الذي له حق الترشيع 
والتوزيع . وهي واجبة القبول ألهنا صادرة من املصدر الوحيد الذي عنده العلم األكيد . 

توكيد بعد توكيد للقاعدة األساسية يف هذه العقيدة . قاعدة التلقي من اهلل وحده  .”)1( ·

الثانية  وقد بني الرازي النكتة من تذييل اآلية األوىل بقوله :  } فريضة من اهلل { ،  واآلية 
َن اهلل{  وخامتة  بقوله :} وصية من اهلل {.. فقال : “ مل جعل خامتة اآلية األوىل : } َفِريَضًة مرِّ
َن اهلل {  ؟ اجلواب : أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصية، فختم  ًة مرِّ هذه اآلية  } َوِصيَّ
رشح مرياث األوالد بذكر الفريضة ، وختم رشح مرياث الكاللة بالوصية ليدل بذلك عىل 
أن الكل ، وان كان واجب الرعاية إال أن القسم األول وهو رعاية حال األوالد أوىل.” )2(   

ٍء َعِليٌم {  .  وا َواهلُل بُِكلرِّ َشْ اهلُل َلُكْم َأْن َتِضلُّ  ُ  3/  ] الآية :  176: }   ُيَبنيرِّ

وا {  وفيه وجوه : األول : قال البرصيون  ُ اهلُل َلُكْم َأن َتِضلُّ  - قال الرازي:” قال تعاىل :} ُيَبنيرِّ
: املضاف ههنا حمذوف وتقديره : يبني اهلل لكم كراهة أن تضلوا...وقال الكوفيون : حرف 
النفي حمذوف ، والتقدير : يبني اهلل لكم لئال تضلوا... الثالث : قال اجلرجاين... يبني اهلل 

لكم الضاللة لتعلموا أهنا ضاللة فتجنبوها.

ثم قال تعاىل : } َواهلُل بُِكلرِّ َشْىٍء َعِليُم  {فيكون بيانه حقًا وتعريفه صدقًا.

واعلم أن يف هذه الصورة لطيفة عجيبة ، وهي أن أوهلا مشتمل عىل بيان كامل قدرة اهلل 
ن نَّْفٍس َواِحَدة{ ]النساء : 1 [  ُقوا َربَُّكُم الَِّذى َخَلَقُكم مرِّ ا النَّاُس اتَّ َ تعاىل فإنه قال : }ٍ َيا َأيُّ
وهذا دال عىل سعة القدرة ، وآخرها مشتمل عىل بيان كامل العلم وهو قوله  } َواهلُل بُِكلرِّ 
َشْىٍء َعِليُم { وهذان الوصفان مها اللذان هبام تثبت الربوبية واإلهلية واجلاللة والعزة ، وهبام 

)1(     سيد قطب : يف ظالل القرآن )269/2(              
)2(     الرازي: التفسري الكبري )234/5 (       
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جيب عىل العبد أن يكون مطيعًا لألوامر والنواهي منقادًا لكل التكاليف.”)1(     

أمور  لكم  اهلل  يبني  أي   } وا  َأْن َتِضلُّ َلُكْم  ُ اهلُل  } ُيَبنيرِّ “ قوله :  - قال حممد رشيد رضا : 
دينكم ، ومن أمهها تفصيل هذه الفرائض وأحكامها ، كراهة أن تضلوا ، أو تفاديا منها من 
أن تضلوا ، واملراد لتتقوا بمعرفتها واإلذعان هلا الضالل يف قسمة الرتكات وغريها ، هذا 
هو التوجيه املشهور زدناه بيانا بالترصف يف التقدير ، وهو عىل هذا مفعول ألجله . وقدم 
البيضاوي عليه وجها آخر ، فقال : “ أي يبني اهلل لكم ضاللكم الذي من شأنكم، إذا خليتم 
وطباعكم لتحرتزوا عنه وتتحروا خالفه “... وتكرر يف القرآن  } واهلل بكل شء عليم { 
فام رشع لكم هذه األحكام وسواها ، إال عن علم بأن فيها اخلري لكم وحفظ مصاحلكم، 
وصالح ذات بينكم ، كام هو شأنه يف مجيع أحكامه وأفعاله ، كلها موافقة للحكمة الدالة عىل 

إحاطة العلم وسعة الرمحة. “)2(   

 - قال سيد قطب : “... وختتم آية املرياث ، وختتم معها السورة ، بذلك التعقيب القرآين 
األموال  وغري  واألموال  والواجبات  احلقوق  تنظيم  ويربط   ، هلل  كلها  األمور  يرد  الذي 
برشيعة اهلل :} يبني اهلل لكم أن تضلوا واهلل بكل شء عليم {  . .صيغة جامعة شاملة } بكل 
شء{ من املرياث وغري املرياث . من عالقات األرس وعالقات اجلامعات . من األحكام 
والترشيعات . . فإما إتباع بيان اهلل يف كل شء ، وإما الضالل . . طريقان اثنان حلياة الناس 

ال ثالث هلام : طريق بيان اهلل فهو اهلدى . وطريق من عداه فهو الضالل . “ )3( 

• اأن: 	 املـواريث،  اآيــات  بها  ختمت  التي  الثلثة  التذييلت  على  امللحظ   

اآليات الثالثة اشتملت عىل اسم اهلل : »العليم«، وأيضا : اشتملت اآلية األوىل 
الباري  وحكمة   .. »احلليم«   : اهلل  اسم  عىل  والثانية  »احلكيم«،   : اهلل  اسم  عىل 
يف ذلك كأّنه يريد أن يقول لعباده بعد ترشيعه ملنظومة املرياث أن اهلل : »عليم« 

)1(     الرازي: التفسري الكبري )124-123/6 (                     
)2(       حممد رشيد رضا : تفسري املنار )6/ 111(                

)3(       سيد قطب : يف ظالل القرآن )622-621/2(             
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أم  املال ونميتموه سواء يف حمياكم  التي من أجلها مجعتم هذا  املالية  بمصاحلكم 
يف مماتكم، وإذا كان األمر كذلك فاعلموا أن قسمته هلذا املال عىل مستحقيه من 
بِِه أحًدا عىل  ورثتكم بعد هالككم كانت وفق اسمه : »احلكيم« الذي ال حيايب 
أحٍد فلكّل نصيبه -سواء كان رجال أو امرأة-  مقدرا تقديًرا بالًغا ال يمكن أن 
يبلغه علمكم.. الذي ال يقال عنه علم ابتداء إذا ما قورن بعلم اهلل ! واقرأمعي 
إن شئت قوله : } َواهلُل َيْعَلُم َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن { ] البقرة : )216([ فإذا علمت 
أّيا املخلوق أّن هذا هو قدر علمك إىل علم اهلل وحكمته ، فسّلم له بالقسمة التي 
اختارها فيام متلك من مال سمعا وطاعة له فيام رّشع .. ورضا وقبوال بام قّسم 

وقّدر .. ألّنه حًقا هو : » العليم« ، » احلكيم« ، » احلليم«.
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 الفرع احلادي ع�سر  : احلكمة من ترتب الوعد 
والوعيد بعد بيان مقادير املرياث

 ختم اهلل -عز وجل- مقادير وأنصبة الورثة بآيتني تضمنت األوىل وعدا باجلنة وفوزا 
عظيام ملن ريض بقسمة اهلل يف مال كّل مّيت، وتضّمنت الثانية وعيدا بالّنار والعذاب املهني 
ملن اعرتض عىل قسمة اهلل وعىص وتعّدى عىل ما حّد وحكم به فقال : -جّل يف عاله- :   
اُر َخالِِديَن ِفيَها  هْنَ تَِها اأْلَ ِري ِمْن حَتْ اهللِ َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَرُسوَلُه ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْ ُحُدوُد  }تِْلَك 
َوَلُه  ِفيَها  َخالًِدا  َناًرا  ُيْدِخْلُه  ُحُدوَدُه  َوَيَتَعدَّ  َوَرُسوَلُه  اهلَل  َيْعِص  ·َوَمْن  اْلَعِظيُم   اْلَفْوُز  َوَذلَِك 

َعَذاٌب ُمِهنٌي { ] النساء :13- 14 [.  

  ويف هاتني اآليتني إعجاز ترشيعي بديع نبّينه بعدما نعرض ملا ذكره علامؤنا من لطائف 
وملسات تضمنها هذا الوعد وهذا الوعيد :    

 -  قال الرازي: “ذكر الوعد والوعيد ترغيبا يف الطاعة وترهيبا عن املعصية فقال : }تِْلَك 
ُحُدوُد اهلل {... وقوله : } تِْلَك {... إشارة إىل أحوال املواريث... وأن املراد بحدود اهلل : 

املقدرات التي ذكرها وبينها . “ الرازي: التفسري الكبري )235/5( .      

  - وقال ابن كثري : » أي: هذه الفرائض واملقادير التي جعلها اهلل للورثة بحسب ُقرهبم 
من امليت واحتياجهم إليه وفقدهم له عند عدمه، هي حدود اهلل فال تعتدوها وال جتاوزوها؛ 
وهلذا قال: } َوَمْن ُيِطِع اهلَل َوَرُسوَلُه { أي: فيها، فلم يزد بعض الورثة ومل ينقص بعًضا بحيلة 
اُر  تَِها األهْنَ ِري ِمْن حَتْ ووسيلة، بل تركهم عىل حكم اهلل وفريضته وقسمته } ُيْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْ
َخالِِديَن ِفيَها َوَذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم َوَمْن َيْعِص اهلَل َوَرُسوَلُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخْلُه َناًرا َخالًِدا 
ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب ُمِهنٌي{ أي، لكونه غريَّ ما حكم اهلل به وضاد اهلل يف حكمه. وهذا إنام يصدر 

عن عدم الرضا بام قسم اهلل وحكم به، وهلذا جيازيه باإلهانة يف العذاب األليم املقيم.«)1(  

 - قال سيد قطب : “ القاعدة األساسية يف هذه العقيدة ، قاعدة التلقي من اهلل وحده... 

)1(  ابن كثري : تفسريابن كثري )220/2(                 
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وهذا ما تقرره اآليتان التاليتان يف السورة تعقيبًا هنائيًا عىل تلك الوصايا والفرائض، حيث 
يسميها اهلل باحلدود :)تلك حدود اهلل . ومن يطع اهلل ور�صوله يدخله جنات جتري 
من حتتها الأنهار خالدين فيها  وذلك الفوز العظيم . ومن يع�س اهلل ور�صوله ويتعد 

حدوده يدخله نارًا خالدًا فيها وله عذاب مهني (.

تلك الفرائض وتلك الترشيعات التي رشعها اهلل لتقسيم الرتكات وفق علمه وحكمته 
ولتنظيم العالقات العائلية يف األرسة والعالقات االقتصادية واالجتامعية يف املجتمع  )تلك 
ولتكون  العالقات  تلك  يف  الفيصل  هي  لتكون  أقامها  التي  اهلل  حدود   .  .  ) اهلل  حدود 

هي احلكم يف التوزيع والتقسيم، ويرتتب عىل طاعة اهلل ورسوله فيها اجلنة واخللود والفوز 
العظيم، كام يرتتب عىل تعديا وعصيان اهلل ورسوله فيها النار واخللود والعذاب املهني.

هذه هي احلقيقة الكبرية التي يشري إليها هذا التعقيب الذي يربط بني توزيع أنصبة من 
من  جتري  جنة  وبني   . ورسوله  اهلل  معصية  أو  ورسوله  اهلل  طاعة  وبني  الورثة  عىل  الرتكة 
حتتها األهنار خالدين فيها; ونار خالدة وعذاب مهني! وهذه هي احلقيقة الكبرية التي تتكىء 
عليها نصوص كثرية يف هذه السورة وتعرضها عرضًا رصحيًا حاساًم ال يقبل املامحكة وال 
يقبل التأويل. وهذه هي احلقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم 
يف هذه األرض لريوا أين هم من هذا اإلسالم وأين حياهتم من هذا الدين!... وهذه هي 
احلقيقة التي ينبغي أن يتبينها الذين ينسبون أنفسهم إىل اإلسالم يف هذه األرض لريوا أين 

هم من هذا اإلسالم وأين حياهتم من هذا الدين!

إن هذا النظام يف التوريث هو النظام العادل املتناسق مع الفطرة ابتداء; ومع واقعيات احلياة 
العائلية واإلنسانية يف كل حال . يبدو هذا واضحًا حني نوازنه بأي نظام آخر عرفته البرشية 
يف جاهليتها القديمة أو جاهليتها احلديثة يف أية بقعة من بقاع األرض عىل اإلطالق. إنه نظام 
يراعي معنى التكافل العائيل كاماًل ويوزع األنصبة عىل قدر واجب كل فرد يف األرسة يف هذا 
التكافل . فعصبة امليت هم أوىل من يرثه - بعد أصحاب الفروض كالوالد والوالدة - ألهنم 
هم كذلك أقرب من يتكفل به ومن يؤدي عنه يف الديات واملغارم . فهو نظام متناسق ومتكامل.
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وال  امرأة  حيرم  فال   . واحدة  نفس  من  البرشية  األرسة  تكوين  أصل  يراعي  نظام  وهو 
الفقرة  بينا يف  كام   - العملية  للمصالح  رعايته  مع  ألنه   . صغري  أو  امرأة  أنه  ملجرد  صغريًا 
األوىل - يرعى كذلك مبدأ الوحدة يف النفس الواحدة . فال يميز جنسًا عىل جنس إال بقدر 

أعبائه يف التكافل العائيل واالجتامعي.

وهو نظام يراعي طبيعة الفطرة احلية بصفة عامة وفطرة اإلنسان بصفة خاصة . فيقدم 
أداة االمتداد  الناشىء هو  القرابة . ألن اجليل  بقية  الذرية يف اإلرث عىل األصول وعىل 
وحفظ النوع . فهو أوىل بالرعاية - من وجهة نظر الفطرة احلية -  وهو نظام يتمشى مع 
تنقطع  الكائن احلي - وبخاصة اإلنسان - يف أن ال  تلبية رغبة  الفطرة كذلك يف  طبيعة 
صلته بنسله وأن يمتد يف هذا النسل . ومن ثم هذا النظام الذي يلبي هذه الرغبة ويطمئن 
اإلنسان الذي بذل جهده يف ادخار شء من ثمرة عمله إىل أن نسله لن حيرم من ثمرة هذا 
العمل وأن جهده سريثه أهله من بعده . مما يدعوه إىل مضاعفة اجلهد ومما يضمن لألمة 
النفع والفائدة - يف جمموعها - من هذا اجلهد املضاعف . مع عدم اإلخالل بمبدأ التكافل 
االجتامعي العام الرصيح القوي يف هذا النظام . وأخريًا فهو نظام يضمن تفتيت الثروة 
الثروة  املتجمعة عىل رأس كل جيل وإعادة توزيعها من جديد . فال يدع جمااًل لتضخم 
وتكدسها يف أيد قليلة ثابتة ...  وهذا التفتيت املستمر والتوزيع املتجدد; فيتم والنفس به 
راضية ألنه يامش فطرهتا وحرصها وشحها! وهذا هو الفارق األصيل بني ترشيع اهلل هلذه 

النفس وترشيع الناس!!! )1( ·

إعجاًزا  تضّمنتا  اآليتني  هاتني  أن  إىل  وعلمه  بحكمته  اهلل  هدانا   ... طويل  تأّمل  وبعد 
أن   : وهو  أعلم-،  -واهلل  نرى  فيام   .. العليم  احلكيم  اهلل  من  بالغة  وحكمة  بديعا  ترشيعيا 
الذين خوطبوا هباتني اآليتني أساسا عىل عهد زمن نزول الوحي : هم الّرجال خاّصة، ألّن 
األحكام التي تضمنتها آيات املواريث كانت لصالح الّنساء ...  ولذلك مل يكن االعرتاض 
منهّن، بل كان االعرتاض من الّرجال ألهّنم رأوا أن حظهم من املرياث قد نقص .. لذلك 

)1(   سيد قطب : يف ظالل القرآن )269/2 ، 273-271 (                               
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كانت عليهم شديدة، فخاطبهم الباري -عز وجل- هبذا الوعد وهذا الوعيد .. وهذا ما بّينه 
ابن عّباس -ريض اهلل عنه- : قال ابن كثري : “وقال العويف عن ابن عّباس ... وذلك أّنه ملا 
نزلت الفرائض التي فرض اهلل فيها ما فرض للولد الذكر واألنثى واألبوين، كرهها الّناس أو 
بعضهم، وقالوا : تعطى املرأة الّربع أو الثمن، وتعطى االبنة الّنصف، ويعطى الغالم الصغري، 
]االعرتاض عىل فئة الّنساء والّصغار [ وليس من هؤالء أحد يقاتل القوم، وال حيوز الغنيمة، 
اسكتوا عن هذا احلديث لعّل رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- ينساه، أو نقول له فيغرّيه، 
فقالوا : يارسول اهلل : تعطى اجلارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفرس وال تقاتل 
القوم، ويعطى الّصبي املرياث وليس يغني شيئا، وكانوا يفعلون ذلك يف اجلاهلية ال يعطون 

املرياث  إاّل ملن قاتل القوم ويعطونه األكرب فاألكرب “رواه ابن أيب حاتم وابن جرير أيضا ”)1(

ريض   .. والّنساء  الّرجال  من  للورثة  واألنصبة  املقادير  وثبتت  األحكام  استقّرت  وملّا 
الّرجال هبذه األحكام باعتبار أّن قسمتها وتفصيلها كان من الباري -عز وجل- ألّن شعار 
املؤمن من أحكام اهلل -عز وجل- هو : القبول والتسليم، لقوله تعاىل :  } َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا 
َنا َوإَِلْيَك امْلَِصرُي {  ] البقرة/85 [، وقـوله :  } َوَما َكاَن مِلُْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة إَِذا َقىَض  ُغْفَراَنَك َربَّ

ُة ِمْن َأْمِرِهْم {  ] األحزاب : 36[. ْم اخْلِرَيَ اهللُ  َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأْن َيُكوَن هَلُ

الّنساء  الّدين .. ويصبح االعرتاض من جهة  الّزمان كهيئة يوم جاء هذا  ولكن يستدار 
ال الّرجال .. حيث نادت كثري من اجلمعيات النسوّية يف البالد العربّية واإلسالمّية بتغيري 
منظومة املرياث بدعوى أن اهلل -عز وجل- ظلم املرأة بعدم تسوية مرياثها بمرياث الّرجل.. 
فيكون هذا الوعد والوعيد موّجه بصورة أدّق يف هذا الزمان إىل هؤالء النسوة الاّليت أنكرن 
ا َتَرَك اْلَوالَِداِن  َجاِل َنِصيٌب مِمَّ مجيل خالقهّن عندما سّوى بينهن يف أصل املرياث، فقال :  } لِلررِّ
ْقَرُبوَن مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيًبا َمْفُروًضا {،  ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأْلَ ْقَرُبوَن َولِلنرَِّساِء َنِصيٌب مِمَّ َواأْلَ
ولعّل هذا من اإلعجاز الترشيعي يف توايل هاتني اآليتني املتضمنتني للوعد  والوعيد آليتي 

املرياث- واهلل أعلم بالصواب -    

)1(   ابن كثري : تفسري ابن كثري  ) 213/2 (                   
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•  ويف الأخري نختم بهذه الكلمات التي تخ�س هذا الفن : 	

     - قال املاوردي “ حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة وأن الرزايا قبل الغايات معرتضة، 
وأن املال مرتوك لوارث ، أو مصاب بحادث ، أن يكون زهده فيه أقوى من رغبته ، وتركه 
له أكثر من طلبته ، فإن النجاة منها فوز ، واالسرتسال فيها عجز ، أعاننا اهلل عىل العمل بام 

نقول ، ووفقنا حلسن القبول إن شاء اهلل.” املاوردي : احلاوي ) 213/2 (

الخاتمة                        

بعد رحلتنا مع هذا البحث انتهينا اإلى النتائج الآتية  

 1/ فريضة املرياث وإن كان األصل فيها والغالب عليها التعّبد املحض، إاّل أن فيها ما 
هو معقول املعنى، ظاهر القصد، جيّل احلكمة .. وذلك لدوراهنا حول موضوع املال الذي 

قّننته الرشيعة أحسن تقنني .

  2/ أمجل اهلل -عز وجل- الكالم عن املرياث متهيدا وهتيئة لنفوس املؤمنني حّتى يكونوا 
عىل أتّم استعداد ملا سيرشعه من أحكام جزئية وتفصيلية يف هذه املنظومة العادلة للّرجال 

وللّنساء، ولألقوياء والّضعفاء، عىل حّد سواء .

 3/ ترتيب الورثة كان مبنًيا عىل أساس حكمة بالغة ونظر دقيق : فالقريب إىل املّيت أوىل 
باملرياث من البعيد عنه فجاء ترتيب الورثة حسب هذا التسلسل العادل وفق هذه القواعد 

املنضبطة التي ال حتايب أحًدا عىل حساب آخر.

 4/ رتب اهلل احلقوق املتعلقة بالرّتكة ترتيبا بديعا ، فقدم حّق الّتجهيز ألّن امليت أوىل بامله 
من غريه، ثّم قّدم الّدين عىل الوصّية ألّنه قد تعلقت به ذّمته،ثم قّدمت الوصّية عىل املرياث 

حّتى يستدرك ما فاته من اخلري والرّب . 

 5/  صدر اهلل أحكام املرياث بلفظ »يوصيكم«لبيان أن اهلل أعدل وأرحم بخلقه حتى 
من الوالدين بأوالدهم ،   فلفت اهلل قلوب املؤمنني ليتيقنوا أن ما أوص به اهلل من قسمة يف 
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املال هو اخلري كّله والّنفع كّله، وما وراءه من قسمة فهي باطلة مرجوحة،وجاء الّتعبري بلفظ: 
»أوالدكم« دون لفظ »أبنائكم« ألن لفظ  »الولد« أعّم من لفظ »االبن«. 

 6/ أخذ الّذكر ضعف ما تأخذه األنثى ليس فيه حماباة جلنس عىل حساب جنس، وإّنام 
املنفق  وألن   ، املحدودة  األنثى  وأعباء  املتعّددة،  الذكر  أعباء  بني  وعدل  توازن  حالة  هي 
مرتقب للنقص دائام، واملنفق عليه مرتّقب للزيادة دائام، فراع الّشارع احلكيم يف إيثار مرتقب 
النقص عىل مرتقب الزيادة،ومن هنا يبدو العدل الرباين جلّيا، كام يبدو التناسق البديع بني 

الغنم والعرم يف هذا الّتوزيع احلكيم العادل. 

إىل  بالنسبة  األبّوة،  من  أقوى  البنّوة  ألن  املرياث،  يف  اآلباء  عىل  األبناء  اهلل  قدم   /7  
احلياة ومن  يستقبلون  الّدنيا وهم  إىل هذه  فاألبناء جاءوا  املال:  إىل  الطرفني  احتياج  مدى 
ثّم  ومن  احلياة  يستدبرون  الغالب  يف  فإهّنم  اآلباء  بخالف  كبري،  املال  إىل  فاحتياجهم  ثّم 

فحاجتهم إىل املال أقل من حاجة أبنائهم . 

 8/ فضل اهلل األب عن األم المتياز ترتب النفقة ووجوهبا عىل األب دون األّم، وهذا 
من عدل الرّشيعة وقسطها،  إْذ قد يرصف ما يف يد األب ويبقى نصيب األم كام هو، وهذا 

فيه من حسن الرّشيعة ما فيه . 

من  األنثى  تأخذه  ما  مع  يتساوى  الّذكر  يأخذه  ما  مقدار  احلكيم  الّشارع  9/جعل   
عىل  ذكرهم  يفضل  فلم  -األنوثة-  األمومة  بواسطة  املّيت  إىل  يدلون  ألهنم  ألم  اإلخوة 
أنثاهم، بخالف غريهم من األبناء واألبوين والّزوجني واإلخوة ، فإهّنم يدلون إىل املّيت 

بأنفسهم أو بالذكورة . 

 10/  ختمت آيات املواريث باسامء اهلل احلسنى ، وحكمة الباري يف ذلك كأّنه يريد أن 
التي من أجلها  املالية  : عليم بمصاحلكم  املرياث أن اهلل  لعباده بعد ترشيعه ملنظومة  يقول 
مجعتم هذا املال ونميتموه ، وإذا كان األمر كذلك فاعلموا أن قسمته هلذا املال عىل مستحقيه 
من ورثتكم بعد هالككم كانت وفق حلمه البالغ وحكمته العادلة، فسّلم له بالقسمة التي 
اختارها فيام متلك من مال سمعا وطاعة له فيام رّشع ألّنه هو:«العليم«، »احلكيم«، »احلليم«.
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قائمة المصـادر والمراجـع

رتبنا قائمة املصادر واملراجع وفق احلروف اهلجائّية دون مراعاة “ال” التعريف يف البداية 
مبتدئني بعنوان الكتاب.

1 /- أحكام القرآن : حممد بن عبد اهلل املعروف بابن العريب )542هـ(، دار املعرفة –بريوت-. 
2/- أحكام القرآن :  أمحد بن عىل الرازي اجلصاص ، دار إحياء الرتاث العريب – بريوت – ) 1405 هـ (

3/- أضواء البيان : حمّمد األمني الشنقيطي )1393هـ(، عامل الكتب –بريوت-
 – الرءوف،دار اجليل  : طه عبد  قيم اجلوزّية )751هـ(، حتقيق  ابن  اهلل  أبو عبد  املوقعني: حممد  4/- إعالم 

بريوت -  ) 1973(
5/- بداية املجتهد وهناية املقتصد : حممد بن أمحد بن رشد احلفيد )595هـ(، دار الكتب احلديثة - القاهرة- 

6 /-التفسريالكبري)مفاتيح الغيب(:حمّمدبن عمرالّرازي )606هـ(،دارإحياء الرّتاث العريب - بريوت-  
7/- تفسري ابن كثري : احلافظ إسامعيل بن كثري )774هـ(، دار األندلس ،ط )3( : )1401هـ(

اجلزائر-  للكتاب  الوطنّية  )1284هـ(،املؤّسسة  عاشور  بن  الّطاهر  حمّمد   : والتنوير  التحرير  تفسري   -/8
)1404هـ-1984م(.

9/- تفسري املنار : حمّمد رشيد رضا )1355هـ(، مطبعة القاهرة ط )4(: )1380هـ (
الرّتاث  دارإحياء   ، األلويس  اهلل احلسيني  بن  الدين حممود  : شهاب  املعاين(  ) روح  األلويس  تفسري    -/10

العريب - بريوت-   
11/-تفسري املراغي :أمحد مصطفى املراغي ، دارإحياء الرّتاث العريب - بريوت-    

12/- تفسري الشعراوي : مأخوذ من املكتبة الشاملة .
–بريوت- ط )2(:  العريب  الكتاب  القرطبي )671هـ(، دار  القرآن : حممد بن أمحد  13/- اجلامع ألحكام 

)1372هـ (.
14/- احلاوي الكبري : أبو احلسن عىل املاوردي )450هـ(، حتقيق : د/ حممود  مطرجي، دار الفكر –بريوت- 

)1414هـ(.
15/- حّجة اهلل البالغة : الشيخ أمحد املعروف بشاه ويّل اهلل الّدهلوي )1176هـ(، دار الرّتاث–القاهرة-.

16/-   زاد املعاد يف هدي خري العباد : حممدشمس الدين ابن قيم اجلوزية ، مؤسسة الرسالة -بريوت -  ط: 
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7 ) 1415هـ (  17/-  رشح الزرقاين عىل موطأمالك : حممد بن عبد الباقي الزرقاين ) ت: 1122( ،دار 
الكتب العلمية – بريوت -

18/- صحيح البخاري : أبو عبد اللهإسامعيل  البخاري)256هـ(، - مطبوع مع فتح الباري - دار املعرفة –بريوت-.
19/- صحيح مسلم : أبو احلسن مسلم النيسابوري )261هـ(، دار إحياء الرتاث العريب –بريوت 

20/- فتح الباري رشح صحيح البخاري : أمحد عىل بن حجر العسقالين )852هـ(، دار املعرفة – بريوت-.
21/ - الفقه اإلسالمي وأدّلته : د/وهبة الّزحييل، دار الفكر –سوريا- ط )1( : )1404هـ-1984م(. 

22/- الفرائض:عبد الرمحن بن عبد اهلل السهييل)ت:581(،حتقيق : د. حممدإبراهيم البنا املكتبة الفيصليةط: 
)2( :  1405هـ  

23/- الفرائض: عبد الكريم الالحم ، وزارة الشئون اإلسالمية -اململكةالسعودية - ط : )1(  : )1421هـ(.   
24/- يف ظالل القرآن : سيد قطب دار املعرفة – بريوت- ط : )7(  : )1391هـ (.     

25/- جمموع الفتاوى : تقي الّدين أمحد بن تيمية )728هـ(، مجع:عبد الرمحن بن قاسم،مكتبة املعارف –الّرباط-.   
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اإعجاز القراآن في دللة الفطرة على 
الإيمان

 

د.  �صعد بن على ال�صهراين
ع�صو هيئة التدري�س بق�صم العقيدة جامعة اأم القرى



املقدمة
احلمد هلل فاطر السموات واألرض، فطر عباده عىل توحيده ومعرفته، وجعل هلم السمع 
ودين  باهلدى  اهلل  أرسله  من  عىل  والسالم  والصالة  يشكرون،  لعلهم  واألفئدة  واألبصار 

احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره املرشكون، أما بعد:-

الكريم  القرآن  يف  تعاىل  اهلل  وصف  حيث  شأهنا،  وأعىل  الفطرة  أمر  اإلسالم  عظم  فقد 
الدين هبا، وأمر باتباعها وحّذر العباد من تغيريها مبينًا أن اتباعها هو سلوك للدين الذي 

ارتضاه اهلل وجعله مستقياًم قيرِّاًم جلميع ما حيتاجه البرش يف أمر دينهم ودنياهم، قال تعاىل:

ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ 

اإلسالم  تعظيم  ومن  ]الروم:30[  ەئ(  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
-عليهم  الرسل  فرسالة  عقيل.  أو  رشعي  دليل  ألي  السابق  األساس  جعلها  أنه  للفطرة 
تعاىل يف كتابه  بينه اهلل  ما  للفطرة ومذكرة هبا، وهذا  الصالة والسالم- ورشائعهم مكملة 
وقوله  ]الغاشية:21[  ۉ(  ۉ  ۅ  ۅ  تعاىل:)ۋ  قوله  منها  عّدة،  مواضع  يف  الكريم 

تعاىل:)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ( ]ق:37[ 

معلوم  هو  ما  الفطرة  بتذكري  تأيت  إنام  الرسل   « املعنى:  هذا  يف   ٍٍِِ~ تيمية  ابن  اإلمام  قال 
هلا، وتقويته وإمداده، ونفي املغري للفطرة، فالرسل بعثوا بتقرير الفطرة وتكميلها، ال بتغيري 

الفطرة وحتويلها، والكامل حيصل بالفطرة املكملة بالرشعة املنزلة «)1(.

إن معرفة اهلل تعاىل فطرية، واملراد هبذا أن كل إنسان يولد عىل صفة تقتيض إقراره بأن له 
املغروزة يف  القوة  الصفة ذاهتا هي  له. وهذه  إياه، وتأهّله  خالًقا مدبًرا، وتستوجب معرفته 

)1( جمموع الفتاوى البن تيمية: )348/16(.
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اإلنسان، التي تقتيض اعتقاده للحق دون الباطل، وإرادته للنافع دون الضار، وإذا كان قد 
ُعلم بالرباهني اليقينية القاطعة، أن وجود اخلالق هو أعظم احلقائق، وأن معرفته والتأّله له 
أعظُم املنافع، فإنه يتعني بذلك أن يكون يف الفطرة ما يقتضيه معرفة الصانع واإليامن به)1(.

وأوضح  البيان،  بأبدع  ويقررها  احلقيقة  هذه  جييل  العاملني  رب  كالم  الكريم  والقرآن 
الربهان، غري أنه مما يؤسف له إعراض بعض املسلمني عن هذه احلقائق الربانية، وإنكارهم 
اهلل  معرفة  أن  يقررون  اختالف طوائفهم  املتكلمني عىل  الفطرية. فجامهري  املعرفة  هلذه 
نظرية، وأهنا إنام تدرك بالنظر واالستدالل، وجيعلون الطريق إىل معرفته تعاىل النظر، 
فأوجبوه عىل كل مكلف وجعلوا هلذا النظر طرًقا وأدلة كالمية وفلسفية صعبت عىل 
ألن  اهلل،  معرفة  بفطرية  القول  مع  يتناقض  وقوهلم  املسلمني،  عامة  عن  فضاًل  ُنظَّارهم 

املعارف الفطرية ال حتتاج إىل نظر واستدالل، وإنام تكون معلومة بالبداهة والفطرة.

إن حديث القرآن الكريم عن هذه املعرفة الفطرية كاٍف شاٍف شامل حلقيقتها وبيان املراد 
منها، ولو رجعنا للقرآن الكريم بفهم سلفنا الصالح لوجدنا فيه غنية عن املناهج واملدارس 
الكالمية والفلسفية التي أشغلت املسلمني بمسائل ال تبني اليقني واإليامن بل تؤسس للشك 
واحلرية واالضطراب، ومما يؤسف له أن هذه املسائل والدالئل البدعية ال تزال تشغل حيًزا 
يف مناهجنا التعليمية معرضة عن املنهج القرآين الرباين ذلكم الوحي املعصوم الذي ال يأتيه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه.

يف  الناس  من  خمتلفة  فئات  عىل  أجريت  التي  احلديثة  العلمية  الدراسات  أثبتت  ولقد 
مناطق متعددة وبواسطة علامء من جامعات أكاديمية مشهورة: )أن الغريزة الدينية مشرتكة 
االهتامم  وأن  احليوانية،  احلياة  إىل  وأقرهبا  مهجية  أشدها  حتى  البرشية،  األجناس  كل  بني 
باملعنى اإلهلي وبام فوق الطبيعة هي إحدى النزعات العاملية اخلالدة(، وقد سبقهم القرآن 

العظيم بتقرير هذه احلقيقة التي ال ينازع فيها إال مكابر!.

واهلل تعاىل أسأل أن جيعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجالء مهومنا وهادينا 
إىل الرصاط املستقيم.

)1( انظر: درء تعارض العقل والنقل البن تيمية: )458/8(، وشفاء العليل البن القيم: ص)500(.
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المطلب األول : الفطرة في لغة العرب 

العرب تطلق عىل معاٍن متعّددة تدور حول: الشق، واخللقة، واالبتداء،  الفطرة يف لغة 
العربية)1(،  اللغة  معاجم  يف  متوافر  املعاين  هذه  وشواهد  والقبول.  واخللق،  واالخرتاع، 
القرآن  يف  كثرية  آيات  الفطرة  معان  لبعض  يشهد  كام  واحلديث)2(،  القرآن  غريب  وكتب 

)ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ(  الكريم. فالفطرة بمعنى الشق، مثل قوله تعاىل: 
ڻ  ڻ  )ں  تعاىل:  قوله  مثل  واخللق،  واالخرتاع  االبتداء  بمعنى  والفطرة   ، ]الشورى:5[ 

ڻ ڻ( ]فاطر:1[  ، وجاءت أيًضا بمعنى القبول يف قوله تعاىل: )ال�صماء منفطر 
به(]املزمل:18[، فقوله:   )منفطر به(  إشارة إىل قبوهلا ما اقتضاه خلقه وإبداعه هلا )3(.

أما كلمة "فطرة" عىل وزن "فِْعلة" فلم ترد يف القرآن الكريم إال مرة واحدة يف سورة الروم 
يف قوله تعاىل:  )فطرت اهلل التي فطر النا�س عليها(]الروم:3[.

ويذكر املطهري )4( إىل أن أحًدا مل يستعمل هذه الكلمة قبل ورودها يف القرآن، واستدّل 
ابن عباس وهو حرب  أن  “أنا فطرهتا”، وذلك  } مع األعرابيني وفيه:  ابن عباس  بحادثة 
األمة وهو العريب القرش مل يعرف معنى هذه الكلمة من قبل سامع األعرايب، فدّل ذلك 
عىل أن هذه الكلمة مل يسبق هلا أن استعملت قبل القرآن الكريم، ويمكن االعرتاض عليه 

بقول عنرتة:

   و�صيفي كالعقيقة وهو كمعي       .:.      �صلحي ل اأفّل ول فطـــــار )5(

)1( انظر: مادة )ف ط ر( يف كتاب العني للفراهيدي: )417/7-418(، هتذيب اللغة لألزهري: )330-325/13(، 
الصحاح للجوهري: )781/2(، لسان العرب: )59-55/5(.

)2( انظر: املفردات يف غريب القرآن لألصبهاين: ص)575(، النهاية يف غريب احلديث البن األثري: )457/3(، غريب 
احلديث أليب عبيد: )300-299/3(.

)3( انظر: املفردات يف غريب القرآن لألصبهاين: ص)575(.
)4( الفطرة للمطهري: ص)5(.

)5( انظر: لسان العرب )313/8(.
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المطلب الثاني: أقوال علماء أهل السنة والجماعة في معنى الفطرة

ذكر  األقوال دون  أبرز هذه  الفطرة، وسأمجل ذكر  بيان معنى  العلامء يف  أقوال  تعددت 
أدلتها ومناقشتها طلًبا لالختصار.

القول الأول: أّن الفطرة هي اخللقة التي خلق عليها املولود من املعرفة بربه إذا بلغ مبلغ 

املعرفة، وهي السالمة من املعرفة واإلنكار أو الكفر واإليامن، وأبزر من نرص هذا القول ابن 
عبدالرب)1(، وبه قال ابن األثري)2(، وتقي الدين السبكي)3(، وغريهم من العلامء.

القول الثاين: الفطرة هي البداءة التي ابتدأ اهلل اخللق عليها من احلياة واملوت والشقاء 

والسعادة، وكل ما سبق يف علم اهلل مما يصريون إليه عند البلوغ أو عند العاقبة)4(.وممن قال 
بذلك من السلف: عبداهلل بن املبارك)5(، واإلمام أمحد يف إحدى الروايات عنه)6(.

القول الثالث: بأن الفطرة هي ما فطر اهلل عليه بني آدم من اإلنكار واملعرفة والكفر 

راهويه،  بن  إسحاق  به:  قال  وممن  امليثاق،  آدم  ذرية  من  أخذ  حني  وذلك  واإليامن، 
وصححه األزهري)7(.

القول الرابع: القول بأن الفطرة هي امليثاق، الذي أخذه اهلل تعاىل من ذرية آدم قبل أن 

بن  ومحاد  األوزاعي،  إىل  القول  هذا  ونسب  بالربوبية،  مجيًعا  له  فأقروا  الدنيا،  إىل  خيرجوا 
سلمة، ومحاد بن زيد، وغريهم)8(.

)1( انظر: التمهيد: )68/18-69(، وعقيدة اإلمام ابن عبدالرب يف التوحيد واإليامن، للغصن: ص)447-426(.
)2( النهاية يف غريب احلديث: )457/3(.

)3( كل مولود يولد عىل الفطرة، للسبكي: ص)16(.
)4( انظر: التمهيد: )78/18(.

)5( انظر: غريب احلديث أليب عبيد: )22/2(.
)6( انظر: شفاء العليل البن القيم: ص)499(، وقد ذكر أن لإلمام أمحد ثالث روايات يف الفطرة، لكن هذا القول قد 

تركه اإلمام، انظر: درء التعارض: )389/8(، التمهيد: )76/18(.
)7(  انظر: التمهيد: )83/18(، هتذيب اللغة لألزهري: )328/13(.

)8( انظر: التمهيد: )90/18-91(، تأويل خمتلف احلديث البن قتيبة: ص)95(.
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وقد ذكر ابن عبدالرب أن أصحاب هذا القول يفرسون الفطرة بمجموع أمرين: أخذ امليثاق 
يوم استخراج ذرية آدم من ظهره، ثم إخراجهم من أصالب آبائهم خملوقني مطبوعني عىل 
معرفة اهلل واإلقرار بربوبيته، وحينئٍذ يكون هذا عني مذهب السلف، ال قوالً مستقاًل، كام 

ذكره أثناء عرض األقوال يف الفطرة )1(. 

الصحابة  أكثر  عليه  الذي  وهذا  اإلسالم،  بالفطرة:  املراد  أن  وهو  اخلام�س:  القول 

وأبو  اخلطاب،  بن  وعمر  جبل،  بن  معاذ  ومنهم:  السلف،  علامء  من  غريه  و  والتابعني، 
وجماهد،  النخعي،  وإبراهيم  جبري،  بن  وسعيد  رشيح،  والقايض  عباس،  وابن  هريرة، 
وعكرمة، والضحاك، واحلسن البرصي، والباقر، وقتادة، وابن شهاب، وجعفر الصادق، 
واألوزاعي، ومحاد بن زيد)2(، وأمحد بن حنبل، والبخاري)3(، وابن جرير، وأبو بكر اخلالل، 
وأصحاب أيب حنيفة، وابن حزم)4(، والبيهقي)5(، وابن تيمية)6(، وابن القيم)7(، وابن كثري)8(، 

وابن حجر)9(، والشوكاين)10( وغريهم.

قال ابن عبدالرب: خلق الطفل سلياًم من الكفر مؤمنًا مسلاًم، عىل امليثاق الذي أخذه اهلل 

)1( انظر: التمهيد: )90/18-94(، وميثاق اإليامن، د.عيسى السعيدي، ص )39(..
)2( انظر: تفسري ابن جرير: )183/10-184( ، وصحيح البخاري كتاب اجلنائز: )454/1(، والدرء البن تيمية: 
)367/8-377(، والتمهيد البن عبدالرب: )72/18(، وأحكام أهل امللل للخالل: ص)14-15(، والنكت والعيون 

للاموردي: )312/4(.
)3( انظر: صحيح البخاري، كتاب اجلنائز، باب إذا أسلم الصبي فامت هل يصىل عليه: )454/1(، وكتاب التفسري/ 
تيمية:  البن  الدرء  و   ،)184-183/10( جرير:  ابن  تفسري   ،)1792/4( اهلل:  خللق  تبديل  ال  باب  الروم،  سورة 

)367/8-377(، وأحكام أهل امللل للخالل: ص)25-14(.
)4( انظر: اإلحكام البن حزم: )104/5(.

)5( انظر: االعتقاد للبيهقي: ص)107(.
الرسائل  الفتاوى: )243/4-249(، وجمموعة  التعارض: )359/8-468(، وجمموع  انظر: مؤلفاته مثل: درء   )6(

الكربى: )333/2-349( و غريها.
)7( انظر: مؤلفاته: كشفاء العليل: ص)486-520(، وأحكام أهل الذمة: )523/2-609( وغريها.

)8( انظر: تفسري ابن كثري: )323-320/6(.
)9( انظر: فتح الباري، البن حجر: )294/3(.
)10( انظر: فتح القدير، للشوكاين: )224/4(.
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عىل ذرية آدم حني أخرجهم من صلبه وأشهدهم عىل أنفسهم )1(.

أئمة  فرسها  وهلذا  الرشعي،  بمعناها  الفطرة  هي  والتوحيد  اإلسالم  عىل  اخللقة  وهذه 
السلف باإلسالم، قال ابن عبدالرب: هو املعروف عند عامة السلف من أهل العلم بالتأويل، 

وقد أمجعوا يف قول اهلل عز وجل: 

دين  اهلل  فطرة  قالوا:  أن  عىل  ]الروم:3[,  عليها(  النا�س  فطر  التي  اهلل  )فطرت 
اإلسالم... وذكروا عن عكرمة وجماهد واحلسن  وإبراهيم والضحاك وقتادة يف قول اهلل 

عزوجل:  فطرت اهلل التي فطر النا�س عليها( ]الروم:3[،  قالوا: دين اهلل اإلسالم)2( 

املنقولة عن السلف تدل عىل أهنم مل يفهموا من لفظ الفطرة  وقال ابن حجر: اآلثار 
املصنف  جزم  حجر:  ابن  قال  اإلسالم.  الفطرة:  البخاري:  قال  وهلذا   .)3( اإلسالم  إال 
بأن الفطرة اإلسالم)4(. وجزم به أيًضا كثري من األئمة، كالطربي والبيهقي وأيب العباس 
القرطبي وابن تيمية وابن القيم وابن كثري وابن رجب وابن أيب العز احلنفي وابن حجر 

والشوكاين وغريهم)5(.

وال بّد من تقرير أنه ليس املراد بقول السلف: ولد املولود عىل فطرة اإلسالم: أنه حني خرج 
من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، فإن اهلل تعاىل يقول: )واهلل اأخرجكم من بطون اأمهاتكم 
ل تعلمون �صيئا(  ]النحل:78[،  ولكن فطرته مقتضية موجبة لدين اإلسالم، ملعرفته وحمبته. 
الفطرة  وموجبات  له،  الدين  وإخالص  وحمبته  باخلالق  اإلقرار  تستلزم  املولود  فطرة  فنفس 

ومقتضياته حتصل شيًئا بعد شء بحسب كامل الفطرة إذا سلمت من املعارض)6(.

)1( التمهيد )77/18(.

)2( التمهيد )72/18(.
)3( فتح الباري )250/3(.
)4( فتح الباري )248/3(.

العقل  املفهم للقرطبي )676/6(، درء تعارض  للبيهقي ص )88(،  انظر: تفسري الطربي )40/21(، االعتقاد   )5(
والنقل )371/8(، أحكام أهل الذمة )531/2(، تفسري ابن كثري )432/3(، جامع العلوم واحلكم ص )213(، رشح 

الطحاوية ص )83(، فتح الباري )248/3(، فتح القدير للشوكاين )224/4(.
)6(  انظر: درء التعارض: )384-383/8، 461-460(.
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وذهب ابن تيمية وابن القيم إىل أن املراد بالفطرة عىل اإلسالم خلق الطفل عىل معرفة 
احلق وإرادته بالقوة ال بالفعل، فكام يولد وفيه قوة النطق والعقل والفعل واملعرفة واإلرادة 
واملنافع  واألرشبة  األغذية  من  يالئمه  ما  وعرف  وفعل  وعقل  بالفعل  نطق  قدر  إذا  حتى 
احلق  معرفة  قوة  وفيه  يولد  كذلك  فإنه  ونحوه،  مرض  من  ملانع  إال  بمقتىض طبعه  وطلبه 
وإرادته، ثم تنمو فطرته بنموه حتى يعرف اإلسالم ويريده بالفعل، ويطلبه ويؤثره بمقتىض 
بربه،  املانع واملعارض وخيل وفطرته لكان بمقتضاها عارًفا  طبعه وجبلته بحيث لو سلم 
موحًدا له حمًبا  له، وال حيتاج يف معرفة ربه وحمبته لسبب من خارج فطرته إال يف التذكري بام 

أودعه اهلل فيها من احلق أو تفصيله وتقويته وتكميله.

قال ابن القيم: املعرفة واملحبة ال يشرتط فيهام وجود شخص منفصل وإن كان وجوده 
قد يذكر وحيرك، كام إذا خوطب اجلائع بوصف الطعام واملغتلم بوصف النساء، فإن هذا 
مما يذكر وحيرك لكن ال يشرتط ذلك لوجود الشهوة، فكذلك األسباب اخلارجة ال يتوقف 
عليها وجود ما يف الفطرة من الشعور باخلالق والذل له وحمبته وإن كان ذلك مذكًرا وحمرًكا 

ومزياًل للمعارض املانع)1(.

ۅ  ۅ  )ۋ  تعاىل:  قوله  ومعرفته   توحيده  عىل  عباده  فطر  تعاىل  اهلل  أن  يؤكد  ومما 
)ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  وقوله   ، ]الغاشية:21[  ۉ ۉ( 
القرآن خيرب أن كتابه ورسوله مذكر هلم  القيم: هذا كثري يف  قال ابن  ]ق:37[   ڤ ڦ( 
بام هو مركوز يف فطرهم من معرفته وحمبته وتعظيمه وإجالله واخلضوع له واإلخالص له، 

وحمبة رشعه الذي هو العدل واملحض، وإيثاره عىل ما سواه )2(. 

و�صتت�صح اأدلة رجحان هذا القول يف بيان معنى الفطرة من خلل الأدلة التالية.

)1( أحكام أهل الذمة )607/2(، وانظر: درء تعارض العقل والنقل )383/8(.
)2( شفاء العليل ص )497(، وميثاق اإليامن ص )52- 53(.
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المطلب الثالث: حقيقة الفطرة من خالل األدلة القرآنية

تقرر كثري من األدلة الرشعية حقيقة معنى الفطرة وسأذكر أبرز وأجىل هذه األدلة مركًزا 
عىل أدلة القرآن الكريم:

ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  )ڭ  تعالى:  قوله  اأوًل: 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ(   ]الروم:30[ 
وهذه اآلية الكريمة تبني بكل مفرداهتا عىل أن مقتىض الفطرة التي أمر اهلل تعاىل بإقامة 
ُسنة  املقتىض  هذا  عىل  الناس  خلق  وأن  اإلسالم،  احلنيف  الدين  هي  ولزومها  هلا  الوجه 

مطردة ال تتبدل وال تتغري.

و�صاأذكر فيما يلي تف�صري مفردات هذه الآية الكرمية.

* قوله: )ڭ ڭ(   قال ابن كثري ~ٍٍِِ يف تفسري هذه اآلية: » فسدد وجهك واستمر 
غاية  له  وكملها  هلا  هداك  الذي  إبراهيم  مّلة  احلنيفية  من  لك  اهلل  رشعه  الذي  الدين  عىل 
فطر  تعاىل  فإنه  عليها،  اخللق  اهلل  فطر  التي  السليمة  فطرتك  ذلك الزم  مع  وأنت  الكامل، 

خلقه عىل معرفته وتوحيده وأنه ال إله غريه « )1(.

* قوله: )    ڭ(    : املقصود به ديٌن معنّي فأل فيه للعهد، وهو دين اإلسالم)2(.

* قوله:   )ۇ ۇ(   : احلنف هو امليل، » وغلب استعامل هذا الوصف يف امليل عن 
تعاىل:     كقوله  الرشك،  عن  ومنقطًعا  عاداًل  أي  احلق،  إىل  بالتوجه  عنه  العدول  أي  الباطل 

)پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ( ]البقرة:135[   )3(.

ومن اآليات التي تشهد أن احلنيفية هي اإلسالم قوله تعاىل:   )ک ک گ گ 
ہ  )ۀ  وقوله:   ، ]النساء:125[  ڱ(  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

)1( تفسري ابن كثري: )320/6(.
)2( انظر: التحرير والتنوير البن عاشور: )89/21(.

)3( املصدر السابق: )89/21(.
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)ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ]األنعام:79[، وقوله:   ھ(   ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
أيًضا  ذلك  عىل  الدالة  األحاديث  ومن  ]األنعام:161[  ھ(  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

قوله صىل اهلل عليه وسلم: )) بعثت باحلنيفية السمحة (()1(

* قوله: )فطرت اهلل(  أي: إن إقامة الوجه للدين حنيًفا هو فطرة اهلل التي فطر الناس 
اهلل إضافة  إىل  تلميًحا، ألهنا جاءت مضافة  وإما  إما رصاحًة  باتباعه  مأمور  عليها، وذلك 
مدح ال إضافة ذم، ويف هذا ما فيه من ترشيفها وتوكيد متامها وكامهلا ومتام الدين املعرّب هبا 

عنه وكامله، وقد أمر نبيه بلزومها فعلم أهنا اإلسالم)2(.

وقد جاء التنزيل بنحو هذا يف قوله تعاىل:   )�صبغت اهلل ومن اأح�صن من اهلل �صبغة 
ونحن له عابدون(  ]البقرة:138[، قال جماهد: » فطرة اهلل « )3(.

* قوله:)فطر النا�س عليها(: بيان ملعنى اإلضافة يف قوله:  )فطرت اهلل( ، وترصيح 
ومالزمة  الفطرة  هو  اإلسالم  وكون  الفطرة،  ينايف  مما  عقوهلم  ساملة  الناس  خلق  اهلل  بأن 
أما  تفاريعه  يف  األديان  سائر  بني  من  اإلسالم  هبا  اختص  صفة  الفطرة  ملقتضيات  أحكامه 

أصوله فاشرتكت فيها األديان اإلهلية )4(.

وقد ذكر ابن عبدالرب إمجاع أهل التأويل من السلف عىل أن املراد بـ  )فطرت اهلل(   يف 
اآلية دين اإلسالم)5(. قوله:   )ل تبديل خللق اهلل(  : ذكر ابن كثري يف تفسريه قولني مها:

الناس عن  الفطرة، فتغريوا  بإفساد  تبدلوا خلق اهلل  الطلب، ومعناه: ال  أنه خرب بمعنى 
بني خلقه  تعاىل ساوى  اهلل  أن  ومعناه:  بابه،  أنه خرب عىل  عليها.  اهلل  فطرهم  التي  فطرهتم 
كلهم يف الفطرة عىل اجلبلة املستقيمة، فال يولد أحد إال عىل ذلك، وال تفاوت بني الناس 

)1( أخرجه أمحد يف مسنده برقم )22345، 24899، 26004(، والطرباين يف الكبري برقم )7715، 7868، 7883(.
)2( انظر: الدرء البن تيمية: )372/8(، وفتح الباري البن حجر: )293/3(، وتفسري القرطبي: )24/14(، واملحرر 

الوجيز البن عطية: )453/11(، ومنهج االستدالل عثامن حسن: )200/1(.
)3( انظر: تفسري البغوي: )121/1(.

)4( انظر: التحرير والتنوير البن عاشور: )90/21(، واملعرفة يف اإلسالم للقرين: ص)233-232(.
)5( انظر: التمهيد البن عبد الرب: )72/18(، وعقيدة اإلمام ابن عبد الرب يف التوحيد واإليامن، للغصن: ص)428(.
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يف ذلك)1(. وهلذا قال ابن عباس، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبري، وجماهد، وعكرمة، 
وقتادة، والضحاك، وابن زيد، يف قوله:   )ل تبديل خللق اهلل(   أي لدين اهلل)2(.

وقال البخاري: » قوله:    )ل تبديل خللق اهلل( : لدين اهلل،    )ُخُلُق الأولني(  : دين 
األولني. والفطرة اإلسالم « )3(.

وال تعارض بني القول بأن ) ال ( يف قوله: )ل تبديل(    للنفي أو للنهي، فالنفي صحيح 
فال يولد مولود إال وهو عىل الفطرة ال يستطيع أحد أن يبدل ذلك، فيجعل بعضهم يولد 
عىل الفطرة، وبعضهم يولد عىل غري الفطرة، والنهي أيًضا صحيح فمعناه: ال ُتغّيـروا وال 

تبدلوا دين اهلل وفطرته التي فطر اهلل الناس عليها.

قوله: )ذلك الدين القيم(   : اسم إشارة هنا يدل عىل زيادة متييز هذا الدين مع تعظيمه 
كاإلشارة يف قوله:  )ذلك الكتاب ل ريب فيه( ]البقرة:2[، والقّيم يعني: املستقيم الذي 
ال عوج فيه عن االستقامة من احلنيفية إىل اليهودية والنرصانية، وغري ذلك من الضالالت 

والبدع املحدثة )4(.

الناس خلقة قد  التوحيد، ولو أن اهلل قد خلق  الفطرة يف اآلية تقتيض  -وهبذا يظهر أن 
تقتيض التوحيد، وقد ال تقتضيه مل يأمر بلزوم مقتضاها بإطالق. فدّل عىل أن الفطرة ال بّد أن 
تقتيض التوحيد، وأن ذلك سنة ال يمكن أن تتبدل، وهذا مطابق للعموم يف حديث الفطرة 

يف قول النبي صىل اهلل عليه وسلم : )) كل مولود يولد عىل الفطرة ((.

ولذا أخرب تعاىل أن االستقامة عىل الدين احلنيف الذي هو مقتىض الفطرة هو الدين القيم. 
فال يكون حتقيق التوحيد والدين القيم إال بتحقيق مقتىض الفطرة)5(.

)1( انظر: تفسري ابن كثري: )320/6(.
)2( انظر: تفسري ابن جرير: )183/10-184(، وتفسري ابن كثري: )320/6(.

)3( صحيح البخاري، كتاب التفسري/ سورة الروم، باب ال تبديل خللق اهلل.
)4( انظر: تفسري ابن جرير: )184/10(، واإلسالم فطرة اخللق ورشيعة الوجود ملتويل: ص)18(.

)5( املعرفة يف اإلسالم للقرين: ص)233(.
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ثانيـًا: اآية الإ�صهاد وهي قوله تعالى يف �صورة الأعراف:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٹ 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( ]األعراف:[ 
وهذه اآلية آية مشكلة كام قال القرطبي)1( وأبو املظفر السمعاين)2( والكالم يف تفسريها 
مرتبط بالروايات الواردة يف امليثاق من حيث حقيقته وأقوال أهل العلم فيه)3(، وقد اختلف 

أهل العلم يف حقيقة استخراج ذرية آدم من صلبه إىل عدة أقوال:

القول الأول: 	•

أن اهلل تعاىل ملا خلق آدم عليه السالم مسح عىل ظهره، فأخرج منه ذريته كأمثال الذر، فئة 
بيضاء نقية، وأخرى سوداء كاحلمم، وهذا اإلخراج كان جلميع الذرّية، وجعل هلم عقواًل 
العهد وامليثاق  الباري تعاىل عياًنا، وأخذ عليهم  يعقلون هبا ما يعرض عليهم، ثم كلمهم 
بأنه رهبم املعبود، الذي ال إله غريه، وأهنم عبيده املربوبون، فأقروا بذلك، ووقعت الشهادة 
عليهم بذلك، قال تعاىل:    )ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ( ]األعراف:[  حيث كان إقرارهم له 
سبحانه وتعاىل بلسان املقال، وهذا هو مذهب مجهور الصحابة والتابعني ومجهور املفرسين، 

وعامة أهل األثر واحلديث، والصوفية.

 وممن  قال بذلك من الصحابة ريض اهلل عنهم : عمر بن اخلطاب، وعيّل بن أيب طالب، 
وأيب بن كعب، وعبداهلل بن عباس، وعبداهلل بن عمر، وأبو هريرة، وأبو سعيد اخلدري، وأبو 
رسحية الغفاري، وعبداهلل بن مسعود، وعبداهلل بن عمرو بن العاص، وذو اللحية الكاليب، 
وعمران بن حصني، وأم املؤمنني عائشة، وأنس بن مالك، ورساقة بن جعشم، وأبو موسى 

)1( انظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: )314/7(.
)2( انظر: تفسري أيب املظفر: سورة األعراف: 405 .

)3( انظر للتوسع يف ختريج هذه املرويات ونقدها: أخذ امليثاق يف قوله تعاىل:  ) وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم(، 
لعبد العزيز العثيم. وفطرية املعرفة وموقف املتكلمني منها، ألمحد سعد محدان: ص)135-34(.
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عبداهلل،  بن  وجابر  ثابت،  بن  وزيد  اليامن،  بن  وحذيفة  الصامت،  بن  وعبادة  األشعري، 
وأبو ذر الغفاري، ومعاذ بن جبل، وهشام بن حكيم، وأبو عبداهلل -رجل من األنصار-، 
وعبداهلل بن سالم، وسلامن الفاريس، وأبو الدرداء، وعمرو بن العاص، وعبداهلل بن الزبري، 

وأبو أمامة الباهيل، وأبو الطفيل، وعبدالرمحن بن عوف -ريض اهلل تعاىل عنهم أمجعني- .

وأما من بعدهم فمنهم: حممد بن كعب، والضحاك بن مزاحم، واحلسن البرصي، وقتادة، 
وسعيد بن جبري والسدي، والكلبي، وسعيد بن املسيب، وعكرمة، والطربي، والقرطبي، 
وأبو  األنباري،  وابن  والطحاوي،  حنيفة،  وأبو  الباقر،  جعفر  وأبو  احلسني،  بنت  وفاطمة 
ومال  والقنوجي،  والشوكاين،  واأللويس،  رشد،  وابن  اجلوزي،  وابن  النحاس،  جعفر 
الوزير، وغريهم كثري)1(  وابن  والثعالبي،  املنري،  وابن  واملغنيساوي، واخلازن،  قاري،  عىل 

-رمحهم اهلل تعاىل أمجعني- .

وأدلة هذا القول كثرية جًدا، حتى قال عنها ابن القيم ~ٍٍِِ : » اآلثار يف إخراج الذرية من 
ظهر آدم، وحصوهلم يف القبضتني، كثرية ال سبيل إىل ردها وإنكارها، ويكفي وصوهلا إىل 

التابعني، فكيف بالصحابة؟ ومثلها ال يقال بالرأي والتخمني «)2(.

وقد حكم بع�س اأهل العلم على هذه الروايات بالتواتر ومنهم:

يف  الواردة  والروايات  األحاديث  يف  املعنوي  التواتر  دعوى  يبعد  وال   « القائل:  املقبيل 
ذلك«)3(.وقال ابن عطية: » وتواترت األحاديث يف تفسري هذه اآلية عن النبي صىل اهلل عليه 

وسلم « )4(. وقال األلباين: » ومجلة القول أن احلديث صحيح، بل هو متواتر املعنى « )5(

)1( انظر: التفسري الكبري للرازي: )46/15(، وروح املعاين لأللويس: )103/9(، وفتح البيان للقنوجي: )70/5(، 
والتمهيد البن عبدالرب: )72/18(، وشفاء العليل البن القيم: ص)34-35(، وفطرية املعرفة حلمدان: ص)105-

106(، والسلسلة الصحيحة لأللباين: )159/4(.
)2( أ حكام أهل الذمة البن القيم: )160-159/2(.

)3( فتح البيان للقنوجي: )71/5(.
)4( املحرر الوجيز البن عطية: )134/6(.

)5( السلسلة الصحيحة لأللباين: )162/4(.
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هلم  وجيعل  حينئٍذ،  حيييهم  أن  تعاىل  اهلل  قدرة  لطيف  يف  مستنكر  غري  رشد:  ابن  وقال 
مع كوهنم أمثال الذر عقواًل يعقلون هبا خطابه، ويعلمون هبا أنه رهبم وخالقهم، ويطلق 

ألسنتهم باإلقرار له بذلك)1(.

األحاديث  إىل  إضافة  االستخراج  هذا  وقوع  إثبات  يف  هبا  استشهدوا  التي  األدلة  ومن 
الواردة يف بيان معنى اآلية ما ييل:

1 ( قوله تعالى: )   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ     ( جماهد:  قال  ]األحزاب:7[   ٿ(  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
ٻ پ پ پ(   أي يف ظهر آدم عليه السالم )2(. وقال ابن كثري: » وقيل املراد 

هبذا امليثاق الذي أخذ منهم حني أخرجوا يف صورة الذر من صلب آدم عليه السالم « (.

2 ( قوله تعالى:   )   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ( 

]األعراف:102[   قال أيب بن كعب وجماهد يف تفسري هذه اآلية: عهده الذي أخذه من بني آدم يف 

ظهر آدم ومل يفوا به )3(.

3 ( قوله تعالى:   )   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ( ]األعراف:11[.

أخذنا عليكم  ثم صورناكم حيث  آدم  املعنى: خلقناكم يف ظهر  » وقيل  القرطبي:  قال 
أحسن  وهذا  النحاس:  قال  نجيح.  أيب  وابن  جريج  ابن  عنه  رواه  جماهد  قول  هذا  امليثاق 

األقوال "ثم ذكر قول جماهد" « )4(. وقال هبذا أيًضا: قتادة، والربيع، والضحاك)5(.

4 ( قوله تعالى: )  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ( ]آل عمران:83[.

)1( انظر: فتاوى ابن رشد: )661/1(.
)2( انظر: جامع البيان للطربي: )262/10(.

)3( انظر: جامع البيان للطربي: )14/6(.
)4( جامع أحكام القرآن للقرطبي: )169/7(. وانظر: معاين القرآن: )13/3(.

)5( العواصم والقواصم البن الوزير: )269/7(.
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"ألست  هلم:  قال  مّلا  تعاىل  اهلل  إن  وقالوا:  بذلك،  كلهم  اخللق  إسالم  فّسـروا  فإهنم 
بربكم" قالوا كلهم "بىل" فأما أهل السعادة، فقالوا عن معرفة له طوًعا، وأما أهل الشقاوة 

فقالوه كرًها )1(.

القول الثاين: 	•

هو ما ذهب إليه بعض املفرسين ونرصه -منهم خاصة- املنتسبون إىل التفسري بالرأي، 
أو  املجاز،  سبيل  عىل  كله  ذلك  وإنام  بالفعل،  شهادة  وال  قول،  وال  إخراج،  ال  أن  وهو 

التمثيل، فيكون املراد بأخذ امليثاق أحد أمرين:

اأ ( ما فطرهم اهلل تعاىل عليه من التوحيد، كام قال تعاىل:   )ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ( ]الروم:30[ . وكام قال صىل اهلل عليه وسلم : )) ما من مولود إال يولد 
عىل الفطرة … (( احلديث، وقوله عليه الصالة والسالم : )) خلقت عبادي حنفاء كلهم، 
وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم((، وقال هبذا القول طائفة من علامء السلف، 
كشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن القيم، وابن كثري، وابن أيب العز احلنفي، والسعدي، وغريهم 

-رمحهم اهلل تعاىل أمجعني- .

~ٍٍِِ : » وهذا األخذ املعلوم املشهود الذي ال ريب فيه، هو  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
أخذ املني من أصالب اآلباء ونزوله يف أرحام األمهات … فهو يقول: اذكر حني أخذوا 
من أصالب اآلباء فخلقوا حني ولدوا عىل الفطرة مقرين باخلالق شاهدين عىل أنفسهم بأن 
إّياهم  القيامة، فهو يذكر أخذه هلم، وإشهاده  اهلل رهبم، فهذا اإلقرار حجة اهلل عليهم يوم 
عىل أنفسهم، إذ كان سبحانه خلق فسوى، وقّدر فهدى. فاألخذ يتضمن خلقهم، واإلشهاد 

يتضمن هداه هلم إىل هذا اإلقرار « )2(.

)1( انظر: التمهيد البن عبدالرب: )83/18(، والعواصم والقواصم البن الوزير: )269/7(.
الذمة البن  )2( الدرء البن تيمية: )487/8(. وانظر: جامع الرسائل واملسائل البن تيمية: )11/1(، وأحكام أهل 
ابن  العز: ص)302(، وتفسري  أيب  الطحاوية البن  العقيدة  ابن كثري: )506/3(، ورشح  القيم: )527/2(، وتفسري 

سعدي: )170/2(.
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ب ( أن املراد من أخذ امليثاق األخذ من ظهور بني آدم عىل الرتتيب الذي مضت به السنة، 

من لدن آدم إىل فناء العامل، ونصب األدلة هلم يف أنفسهم أو يف الكون.

إنام  يقولوا  لئاّل  للعقول،  وأظهرها  الدالئل،  هذه  نصب  عزوجل  اهلل  أن  ذلك  ومعنى 
يف  هلم  عذر  فال  معهم،  قائم  التوحيد  أدلة  نصب  ألن  آلبائنا،  التقليد  سبيل  عىل  أرشكنا 

اإلعراض عنه، واإلقبال عىل تقليد اآلباء يف الرشك.

قال الرازي حاكًيا هذا القول: » أخرج الذرّية -وهم األوالد- من أصالب آبائهم وذلك 
ثم  علقة،  وجعلها  األمهات،  أرحام  يف  تعاىل  اهلل  فأخرجها  نطفة،  كانوا  بأهنم  اإلخراج: 
ا، وخلًقا كاماًل، ثم أشهدهم عىل أنفسهم، بام ركب فيهم من  مضغة ثم جعلها برشًا سويًّ
دالئل وحدانيته، وعجائب خلقه، وغرائب صنعه، فباإلشهاد صاروا كأهنم قالوا: بىل، وإن 

مل يكن هناك قول باللسان، ولذلك نظائر منها:

 .)1( ]فصلت:11[  ۇئ(  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  )ې  تعاىل:  قوله 
األدلة  هبذه  شهدت  فحني  العرب.  كالم  يف  مشهور  واالستعارة  املجاز  من  النوع  وهذا 
الشهادة  قالوا: بىل. وهذه  عقوهلم وبصائرهم صاروا بمنزلة من قيل هلم: ألست بربكم؟ 

)ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  تعاىل:    قال  باملقال.  باحلال ال  منهم 
ڑ ک ک ک( ]التوبة:17[ وعىل هذا القول يكون معنى اآلية الكريمة: وإذ أخذ ربك 
من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ويشهدهم عىل أنفسهم بام ركب فيهم من العقل الذي 

يكون به الفهم والتكليف، الذي به يرتتب عىل صاحبه الثواب والعقاب يوم القيامة)2(.

من  وافقهم  ومن  عبداجلبار،  والقايض  كالزخمرشي  املعتزلة  مذهب  هو  القول  وهذا 
األمرين -الفطرة  السعود والزجاج وأيب حّيان والنسفي وغريهم. سوكال  املفرسين كأيب 

)1( التفسري الكبري للرازي: )50/15(.
)2( انظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي: )314/4(، والنكت للاموردي: )278/2(، والروح البن القيم: )551-549/2(، 
وتفسري أيب املظفر السمعاين: ص)410(، وتفسري السعدي: )170/2(، وتفسري القاسمي: )2897/7(، والكشاف للزخمرشي: 
)177/2(، وروح املعاين لأللويس: )102/9(، والبحر املحيط أليب حيان: )420/4(، وتفسري النسفي: )159/2(، وتفسري أيب 

السعود: )290/3(، والبسيط للواحدي: )915/3-917(، وغريها.
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وقد  املقال.  بلسان  آدم واإلشهاد  اإلخراج من ظهر  إنكار  يشرتكان يف  األدلة-  أو نصب 
انتقد الشيخ األلباين ابن كثري وابن القيم يف قوهلام هبذا القول ووصفهام بأهنام شاهبا املعطلة 

واملبتدعة يف تأويل هذه اآلية، ورّدهم لألحاديث الواردة يف امليثاق)1(.

وميكن اجلواب عن كلم ال�صيخ الألباين باأجوبة منها:

1 ( أن ابن القيم وابن كثري مل يردا احلديث، بل ذكروا عدم صحته بنقد سنده ومل خيرجا يف 
ذلك عام قرره علامء احلديث يف منهج النقد وعدم ثبوت احلديث كاف يف رده. فهو مل يصح 

عندمها ومثل هذا ال يقال أنه رد للحديث.

2 ( أهنام مل يؤوال اآلية تأوياًل ال حتتمله وإنام ذكروا معنى حتتمله اآلية.

أشهرهم  ومن  غريمها  سبقهام  قد  وإنام  الفهم  هبذا  ينفردا  مل  كثري  وابن  القيم  ابن   )  3
شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل والذي قد تقدم نقل بعض كالمه يف اآلية. ولعل الشيخ 

األلباين مل يقف عليه.

4 ( أن موافقة بعض املبتدعة يف بعض آرائهم ال يعني موافقتهم يف بدعهم إذ أن أصل 
عقائدهم عقائد إسالمية فليس غريًبا أن تكون هناك موافقات بني ما ذهبوا إليه وما ذهب 
إليه علامء السلف، إذ االلتقاء يف اجلزئيات ال يعني االتفاق يف الكليات، كام أنه ليس كل ما 

يقول به املبتدعة يلزمنا أن نخالفه إال إذا اتضح بطالنه بالدليل)2(.

وبتأمل أقوال العلامء يف آية امليثاق سواًء الذين قالوا بإخراج الذرية وحتقق اإلشهاد بلسان 
املقال أو الذين أنكروا ذلك وقالوا: إنه بلسان احلال، نجد أهنم متفقون عىل داللة اآلية عىل 

فطرية التوحيد.

أخرب  قد  تعاىل  اهلل  أن  رضورية  به  املعرفة  وأن  التوحيد  فطرية  عىل  اآلية  داللة  ووجه 
بأنه قد أشهد مجيع بني آدم عىل أنفسهم أنه هو رهبم، وأهنم قد أقروا وشهدوا مجيًعا عىل 
أنفسهم بذلك، كام أخرب تعاىل أن هذا اإلشهاد حجة عىل الناس مجيًعا، فال يمكن ألحد 

)1( انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة: )162-159/4(.
)2( هذه األجوبة منقولة من: فطرية املعرفة وموقف املتكلمني منها، لشيخنا أ.د/ أمحد سعد محدان: ص)138-137(.
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يوم القيامة أن يعتذر باجلهل بالتوحيد، وأنه مل تبلغه فيه حجة، ألن احلجة فيه قد قامت 
عىل كل أحد بذلك اإلشهاد، وأنه ال يمكن ألحد تبًعا لذلك أن يعتذر إذا كان قد وقع يف 
الرشك بمتابعة اآلباء عليه، ألن عنده من العلم بالتوحيد وبطالن ما عليه اآلباء من الرشك 
ما يدفع به ذلك، بحيث ال يقع يف الرشك إال بإرادته واختياره، مع العلم ببطالن الرشك، 

ال ملجّرد متابعة اآلباء عليه.

ويلزم من ذلك أن يكون العلم بتوحيد اهلل تعاىل من املعارف الرضورية التي ال حيتاج 
أحد أن يتعلمها، بل يكون ذلك اإلشهاد عىل التوحيد وإقراره به كافًيا يف العلم به وعدم 

الوقوع يف الرشك)1(.

ويف بيان وجه داللة اآلية عىل فطرية التوحيد وكونه من العلوم الرضورية يقول اإلمام 
ابن تيمية: » … هذا اإلشهاد من لوازم اإلنسان، فكل إنسان قد جعله اهلل مقًرا بربوبيته، 
شاهًدا عىل نفسه بأنه خملوق واهلل خالقه، وهلذا مجيع بني آدم مقرون هبذا شاهدون به عىل 
أنفسهم، وهذا أمر رضورّي هلم ال ينفك عنه خملوق، وهذا مما خلقوا عليه وجبلوا عليه، 

وجعل علاًم رضورًيا هلم ال يمكن أحًدا جحده.

ثم قال بعد ذلك: )أن تقولوا( أي: كراهة أن تقولوا، ولئال تقولوا:   )اإنا كنا عن هذا 

غافلني(   عن اإلقرار هلل بالربوبية، وعىل أنفسنا بالعبودية، فإهنم ما كانوا غافلني عن هذا، 

بل كان هذا من العلوم الرضورية الالزمة هلم التي مل خيل منها برش قط. … وقوله:

)ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ( 
آباؤنا املرشكون، وتعاقبنا بذنوب غرينا؟ وذلك ألنه لو قدر أهنم مل يكونوا  ]األعراف[   وهم 

نحن  قالوا:   … بعدهم  من  ذرية  وهم  مرشكني  آباءهم  ووجدوا  رهبم،  اهلل  بأن  عارفني 
معذورون، وآباؤنا هم الذين أرشكوا ونحن كنا ذرية هلم بعدهم، اتبعناهم بموجب الطبيعة 

املعتادة، ومل يكن عندنا ما يبني خطأهم.

)1( املعرفة يف اإلسالم للقرين: ص)236(.
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فإذا كان يف فطرهتم ما شهدوا به من أن اهلل وحده هو رهبم، كان معهم ما يبني بطالن هذا 
الرشك، وهو التوحيد الذي شهدوا به عىل أنفسهم، فإذا احتجوا بالعادة الطبيعية من اتباع 

اآلباء كانت احلجة عليهم الفطرة الطبيعية العقلية السابقة هلذه العادة األبوية « )1(

ہ  ہ  ہ  ۀ  )ۀ  لهم:  قالوا  ملا  للكفار  الر�صل  جواب  يف  جاء  ما  ثالثـًا: 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۆ( ]إبراهيم:10-9[.

وقد ذكر احلافظ ابن كثري أن قول الرسل:     )ڭ ڭ ۇ(     حيتمل أمرين:

الأول: اأ يف وجوده �صك؟

الثاين: اأيف تفرده با�صتحقاق العبادة دون غريه �صك؟ )2(

ورغم أن السياق القرآين يدل عىل الثاين -ألن الشك متوجه فيه ملضمون دعوة الرسل، 
ومعلوم أن مضمون دعوهتم توحيد العبادة- إال أن اللفظ يتناول الشك يف اهلل تعاىل من كل 

وجه، بام يف ذلك الشك يف وجوده، والعربة بعموم اللفظ كام هو معروف)3(.

فيكون الر�صل قد احتّجوا على الكفار بحجتني:

• الفطرة، فاإن قولهم:)  ڭ ڭ ۇ ۈ(  : استفهام تقرير مفاده النفي)4(، أي أن 	

اهلل تعاىل فوق الشك، وأن الشك يف إهليته مما تنكره الفطرة، وهذه احلجة داخلية، 
نابعة من نفس اإلنسان.

• العقل، وذلك يف قولهم: )   ۇ ۆ ۆ ۈ(   ، فإن هذا استدالل باخللق 	

عىل اخلالق، وهذه احلجة خارجية، مأخوذة من داللة األثر عىل املؤثر.

)1( در التعارض، البن تيمية: )491-488/8(.
)2( انظر: تفسري القرآن العظيم: )577/2(.

)3( انظر: الرسالة للشافعي: ص)51( فقرة )173( وما بعدها.
)4( انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية: )339/16(.
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وبروز  أثرها،  وظهور  ال�صدائد،  عند  الفطرة  ا�صتيقاظ  ذكر  من  ورد  ما  رابعـًا: 

مقتضاها عىل النفوس، من اللجوء بالدعاء إىل اهلل تعاىل، والتوّجه إليه دون غريه باالستغاثة، 
فهي ُتقبل عليه إقبال العارف بمن يملك نجاته، كام يف قوله تعاىل:  )ں ڻ ڻ ڻ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ( ]الزمر:8[
مقتىض  إىل  الشدائد  عند  الناس  عودة  إىل  تنبه  التي  اآليات)1(  من  معناها  يف  وما 
الفطرة التي ُفطروا عليها، وهذا من أعظم الشواهد احلسية عىل وجود املعرفة الفطرية 

واستقرارها يف النفس.

خام�صـًا: ا�صتفهامات التقرير بالربوبية، نحو قوله تعالى:

ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ    (
ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ٻ ٻ ٻ  حئٱ 

ٿ ٿ ٹ( ]النمل[ 

فهذه اآليات وما شاهبها تتضمن تقريًرا للناس بأمر تعرفه فطرهم، وهو ما غرسه اهلل فيها 
من معرفته)2(.

�صاد�صـًا: وقد دّلت ال�صنة النبوية على ما دّل عليه القراآن، ففي الصحيحني عن أيب 

هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم : )) ما من مولود إال يولد عىل 

و)الروم:33(،  و)العنكبوت:65(،  و)اإلرساء:67(،  و)يونس:22-12(،   ،)41-40 )األنعام:  مثاًل:  انظر   )1(
و)فصلت:51(.

)2( انظر: دالئل التوحيد للقاسمي: ص)26-25(.
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الفطرة، فأبواه يودانه أو ينرصانه أو يمجسانه، كام ُتنتج البهيمة مجعاء، هل حتسون فيها من 
جدعاء ((. ثم يقول أبو هريرة ريض اهلل عنه : )   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ( اآلية )1(.

وروى مسلم بسنده عن عياض بن محار أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال -فيام يرويه 
عن ربه أنه قال: )) وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن 

دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم، وأمرهتم أن يرشكوا يب ما مل أنزل به سلطاًنا (( )2(.

المطلب الرابع: أسباب تغير الفطرة

فطرته  لفساد  أنكره  فإنام  تعاىل  اهلل  وجحد  أنكر  ومن  التوحيد  هو  اإلنسان  يف  األصل 
قرارة  يف  الكفار  بأن  القرآن  يف  الترصيح  جاء  وقد  مقتضاها،  وبني  بينها  حال  ما،  بطارئ 

أنفسهم يعرفون احلق، وإن مل يذعنوا له، كام قال تعاىل يف شأن فرعون:  )   ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ ې ې ې ې(    ]اإلرساء:102[، وقال يف أهل النار:  )   ٱ ٻ ٻ ٻ 
ۈ ۈ  )ۇ ۆ ۆ  قريش:  كفار  عن  وقال  ]األنعام:28[،  پ()    ٻ پ پ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ( ]األنعام:33[.
اللغة)3(،  يف  معناها  أصل  وهذا  والتغطية،  السرت  من  "كفر" مأخوذة  كلمة  نفس  إن  بل 
الشبهات والشهوات،  الكافر؛ ألنه يسرت ويغطي مقتضيات فطرته بُحُجب  وأطلقت عىل 
لسحرة  حصل  كام  الفطرة،  مقتضيات  ظهرت  والبينات  باحلجج  احلجب  هذه  زالت  فإذا 
فكان  (]طه:72[،  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  )ڭ  قالوا:  حيث  فرعون، 
أسلوب القرآن يف االستدالل باخللق عىل اخلالق كثرًيا ما يأيت يف صورة التذكري، ال يف صورة 

إنشاء معرفة جديدة مل تكن مغروزة يف النفس، وهذا هو شأن املعارف األولية.

)1( أخرجه البخاري، كتاب اجلنائز )456/1( برقم )1292(. ومسلم، كتاب القدر، باب كل مولود يولد عىل الفطرة 
)1624/4( برقم )2658(.

)2( صحيح مسلم، كتاب اجلنة … ، باب الصفات التي يعرف هبا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار: )1741/4( برقم 
.)2865(

)3( انظر: معجم مقاييس اللغة البن فارس: )191/5(.
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والفطرة عىل احلق ال يمكن تبديلها، ولكن يمكن تغيريها بأسباب تطرأ عىل اخللقة حتى 
تعوقها أو متنعها من اإلذعان ملا تعرفه من احلق، وهي كثرية أمهها ثالثة أسباب:

1- الغفلة والن�صيان:

وقد دلت النصوص عىل أن الغفلة والنسيان من أهم ما يطرأ عىل الفطرة حتى يرتك العبد 
مقتىض امليثاق األول واآلخر.

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  تعاىل:)   قال 
ڍ(  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ڦ(   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  وقال:)ٿ  ]األعراف:172[، 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ    ( وقال:  ]طه:115[، 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ(  ]املائدة:14[، وقال: 

]احلرش:19[،  چ(  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  )ڦ 
روى مسلم بسنده عن أيب هريرة قال: ) قالوا: يا رسول اهلل! هل نرى ربنا يوم القيامة؟ .. 
احلديث، إىل قوله: فيلقى العبد، فيقول: أي فل، أمل أكرمك، وأسودك، وأزوجك، وأسخر 
لك اخليل واإلبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بىل. قال: فيقول: أفظننت أنك مالقي؟ 
فيقول: ال، فيقول: فإين أنساك كام نسيتني ()1(، قال الرتمذي: )ومعنى قوله: اليوم أنساك؛ 

يقول: اليوم أتركك يف العذاب. هكذا فرسوه( )2(.

2- الرتبية على العقائد الباطلة وتقليد الأ�صلف يف ال�صرك وال�صلل.

وقد حكى اهلل عن املرشكني أهنم يتبعون آثار آبائهم، وأهنم متمسكون بدينهم وعاداهتم 
بال حجة وال برهان.

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  تعاىل:)   قال 

)1( صحيح مسلم: كتاب الزهد، ح)5270(.
)2( جامع الرتمذي: صفة القيامة، ح)2352(.
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ٻ  ٱ  وقال:)  ]البقرة:170[،  ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
ۉ  ۅ  ۅ  ۋۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ    ( ]الزخرف:23[،:  ٹ(  ٿ 
ۉ( ]الصافات:69-70[؛ أي يسارعون يف تقليد آبائهم، واتباع آثارهم وضالالهتم، 
أعوائهم،  اتباع  إال  علم  من  أثارة  أو  كتاب  من  حجة  بال  وعاداهتم  بدينهم  واالستمساك 

وإلف باطلهم)1(.

3- اجتيال ال�صياطني.

گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  تعاىل:)ژ  قال 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  وقال:)  ]األعراف:27[،  ھ(  ہ  ہ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ( ]البقرة:168[.

روى اإلمام مسلم يف صحيحه عن عياض بن محار املجاشعي ريض اهلل عنه أن رسول 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال فيام يرويه عن ربه عزوجل: )وإين خلقت عبادي حنفاء كلهم، 
وإهنم أتتهم الشياطني فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت هلم، وأمرهتم أن 
وإزالته عن  باليشء وسوقه  الذهاب  واالجتيال هو   .)2( به سلطاًنا(  أنزل  مل  ما  يرشكوا يب 

مكانه وحتويله عن قصده)3(، فالشيطان جيول بالعبد يف مسالك الضاللة.

فاجتيال الشياطني وإضالهلم، والرتبية عىل العقائد الباطلة، وتقليد األسالف يف الرشك 
والضالل، والغفلة عن احلق ونسيانه كل ذلك وإن كان ال يبّدل أثر امليثاق يف الفطرة إال أنه 

يغشاه ويغريه؛ ألن األصل هو التوحيد وبقاء الفطرة عىل سالمتها))4((.

)1( انظر: تفسري القرطبي )88/15(، تفسري ابن كثري )11/4(.
)2( أخرجه مسلم )2865(.

)3( انظر: هتذيب اللغة لألزهري )524/1(، النهاية البن األثري )317/1(.
)4( انظر: ميثاق اإليامن، د.عيسى السعدي، ص)72-70(.
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أما إنكار بعض املتكلمني والنظار، أو كثري منهم لداللة الفطرة، فإن أول من ُعرف به 
فإن  ذلك  ومع  أهله،  وتضليل  ذمه  عىل  السلف  اتفق  الذي  الكالم،  أهل  هم  اإلسالم  يف 
إنكارهم هلا ال يعني أبًدا انتفاءها لديم؛ فإن اإلنسان قد يقوم بنفسه من العلوم واإلرادات 
وغريها من الصفات ما ال يعلم أنه قائم بنفسه، وقيام الصفة بالنفس غرُي شعور صاحبها 
بأهنا قامت به، كام أن وجود اليشء يف اإلنسان غري علم اإلنسان به، ومثال ذلك: صفات 
بدنه؛ فإن منها ما ال يراه مطلًقا، ومنها ما ال يراه إال إذا تعمد، ومنها ما ال يراه ملانع يف برصه، 

فكذلك صفات نفسه)1(.

ويذكر ابن تيمية  أن مما يبني ذلك أن األفعال االختيارية ال ُتتصّور إال بإرادة تقوم بالفاعل، 
ويمتنع أن يفعلها وهو غري ناٍو هلا مريد، كالصالة والصيام واحلج والوضوء، ومع ذلك نجد 
كثرًيا من العلامء، فضاًل عن العامة، يستدعون النية بألفاظ يتكلفوهنا، ويشكون يف وجودها مرة 
بعد مرة، حتى خيرجوا إىل رضب من الوسوسة يشبه اجلنون، وكذلك حب اهلل تعاىل يف قلب كل 
مؤمن، ال يندفع ذلك حتى يزول اإليامن بالكلية، ومع هذا فكثري من أهل الكالم أنكروا حمبة 
اهلل، وقالوا: يمتنع أن يكون حُمًبا، أو حمبوًبا، وجعلوا هذا من أصول الدين، فكذلك أنكروها، 
وقالوا: ال حتصل إال بالنظر، كام قالوا يف املحبة، ثم قد يكون ذلك اإلنكار سبًبا المتناع معرفة 

ذلك يف نفوسهم؛ فإن الفطرة قد تفسد وتزول، كام أهنا قد تكون موجودة وال ترى)2(.

وقد اعتذر بعض العلامء عن املتكلمني يف موقفهم هذا من الفطرة؛ بأهنم إنام سلكوا طريق 
النظر مبالغة يف تقرير الربوبية، وقطًعا ألطامع املالحدة)3(، وظاهٌر أن هذا االعتذار إنام هو 

يف حق من أقّر منهم بكفاية املعرفة الفطرية، أما من أنكر كفايتها فال يصلح االعتذارعنه.

جتاهل  يستطيعوا  مل  الربوبية  إثبات  يف  العقيل  النظر  عىل  التام  تعويلهم  مع  واملتكلمون 
شهادة الفطرة هبا كلية، فتجد يف كالم بعض أئمتهم من االعرتاف هبا وتقرير حجيتها ما 

خيالف موقفهم العام منها.

)1( انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية: )340/16، 341(.

)2( انظر: جمموع الفتاوى البن تيمية: )344-341/16(.
)3( ذكر هذا القاسمي عن القزويني كام يف دالئل التوحيد: ص)25(.
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يف  مركوزة  اإلمجالية-  -أي  العامية  تعاىل  اهلل  معرفة   « يقول:  األصفهاين  الراغب  فهذا 
النفس، وهي معرفة كل أحد أنه مفعول، وأن له فاعاًل فعله، ونقله من األحوال املختلفة«)1(

وهذا الشهرستاين يرصح بشهادة الفطرة عىل وجود اهلل تعاىل، ويفضل داللتها عىل داللة 
احلدوث واإلمكان، فيقول: 

به  شهدت  ما  دون  املقدمات،  تقديم  بعد  اإلمكان  عليه  دّل  أو  احلدوث،  به  شهد  ما   «
الفطرة اإلنسانية من احتياج يف ذاته إىل مدبر هو منتهى احلاجات، فُيـرغب إليه وال يرغب 
عنه، وُيفزع إليه يف الشدايد واملهامت؛ فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج املمكن احلارج 

إىل الواجب، واحلادث إىل املحدث « )2(.

قوله  تفسريه عند  يذكر يف  املعقوالت-  إغراًقا يف  املتكلمني  الرازي -أكثر  الفخر  وهذا 
تعاىل:) اأيف اهلل �صك( وجوه داللة الفطرة عىل وجود اهلل تعاىل، فيذكر لطمة الصبي، وما 
قال بعض العقالء، من أهنا تدّل عىل وجود الصانع؛ ألن الصبي يصيح سائاًل عمن رضبه، 
فدّل عىل أنه مفطور عىل أن كل حادث ال بّد له من حمدث، فإذا شهدت الفطرة هبذا فشهادهتا 
بافتقار مجيع احلوادث إىل الفاعل أوىل، ثم ذكر داللة هذه اللطمة عىل التكليف ووجوب 

اجلزاء ووجود الرسول.

وذكر ثانًيا شهادة الفطرة باستحالة حدوث دار منقوشة متقنة البناء حمكمة الرتكيب، إال 
بوجود نقاش عامل، وباٍن حكيم، فمن باب أوىل أن تشهد الفطرة بافتقار العامل إىل الفاعل 
الشدائد، وغري ذلك مما جعله وجوًها  الفطرة عند  املختار احلكيم، ثم ذكر ظهور مقتىض 

لشهادة الفطرة بوجود اهلل تعاىل )3(.

بل وهذا الفيلسوف ابن رشد يقول بعد أن قرر دلييل االخرتاع والعناية من القرآن عىل 
وجود اهلل تعاىل: » فهذه الطريق هي الرصاط املستقيم، التي دعا اهلل الناس منها إىل معرفة 
الفطرة األوىل  املعنى، وإىل هذه  إدراك هذا  وجوده، ونبههم عليه بام جعل يف فطرهتم من 

)1( الذريعة إىل مكارم الرشيعة: ص)199(.
)2( هناية اإلقدام يف علم الكالم: ص)125(.

)3( انظر: مفاتيح الغيب: )93-91/19(.
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املغروزة يف طباع البرش اإلشارة بقوله تعاىل:

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ    (
ڃ ڃ ڃ ڃ( )1(.

وقد نقل القاسمي عن القزويني أنه أقر باملعرفة الفطرية، وأن أهل الكالم يعلمون أن 
شهادة الفطرة أقرب إىل اخللق، وأرسع تعقاًل من داللة اإلمكان واحلدوث)2(.

المطلب الخامس: فطرية التدين في الدراسات الحديثة

وتؤكد الدراسات احلديثة هذه املعرفة الفطرية، فقد توّصل الباحثون الغربيون إىل وجود 
عقيدة اخلالق العظيم عند سائر األمم والشعوب يف القديم واحلديث، وأّن وثنية تلك األمم 

ما هي إال أمٌر طارئ عىل تلك العقيدة.

فقد وجد هؤالء الباحثون عقيدة اإلقرار بخالق عظيم موجودة عند القبائل اهلمجية يف 
قبل  الساميني  وعند  القديمة  اآلرية  األجناس  عند  ووجدوها  وأمريكا،  وأفريقيا  أسرتاليا 
اإلسالم، وعند قبائل البوشامن يف جنوب أفريقيا، وعند األقزام املنترشين يف أواسط أفريقيا 
االستوائية وهم عىل درجة كبرية من التخلف واهلمجية ويعتقدون بوجود كائن أعال يدعى 
وهو  املوجودات  حامي  تنج" بمعنى  كاكانج  "كوبة  أيًضا  ويسمى  السيد،  "كانج" بمعنى 
اإلفريقية  "اهلوتنتوت"  قبائل  وعند  شء،  كل  عىل  وقادر  ُيرى  وال  السامء  يسكن  عندهم 
الغريب للمحيط اهلادي  البانتو واهلنود احلمر يف الشامل  "أبا اآلباء"، وعند قبائل  ويسمونه 
ويف أمريكا اجلنوبية، وقد توصل هؤالء الباحثون إىل أن فكرة -اإلله األعظم- توجد عند 

مجيع الشعوب الذين يعدون من أقدم األجناس اإلنسانية)3(.

الدينية  النصوص   « خالل  من  وارتقاؤه"  الدين  "أصل  كتابه  يف  موللر  ماكس  ويقول 

)1( مناهج األدلة: ص)62(.
)2( انظر: دالئل التوحيد: ص)25-24(.

)3( انظر: الدين، لدراز: ص)107-108(، والفطرة ووظائفها، لفرج: ص)147-142(.
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السنسكريتية، وهي أبعد الديانات عهًدا وأقدمها تارخًيا بأن اإلنسان أول ما َعَبد عبد اخلالق 
-جل وعال- عىل صفته غري املحدودة، وأما هذه األوثان واألصنام فليست إال بنات اخليال 

استدعتها حمبة اإلنسان للمس كل ما يشعر به يف نفسه « )1(.

أن  يمكن  ال  بحيث  النفسية،  الرضورة  هذه  مقتىض  عىل  البرشية  النفس  اهلل  خلق  لقد 
يمكن  البرشية  النفس  واقع  من  دليل  وهذا  إليه،  والتقرب  وحمبته  اهلل  بمعرفة  إالّ  تطمئن 
لكل إنسان أن يدركه، وهلذا كان األصل يف كل إنسان ويف كل جمتمع هو السعي يف طلب 

الطمأنينة الدينية حتت أي ظرف ويف كل زمان ومكان.

كل  بني  مشرتكة  الدينية  الغريزة  إن   « العرشين:  للقرن  الروس  معجم  يف  جاء  وقد 
باملعنى  االهتامم  وإن  احليوانية،  احلياة  إىل  وأقرهبا  مهجية  أشدها  حتى  البرشية،  األجناس 

اإلهلي وبام فوق الطبيعة هي إحدى النزعات العاملية اخلالدة « )2(.

وتطالعنا حديًثا بعض األبحاث الطبية التجريبية عىل مخ اإلنسان لتؤكد وجود مناطق يف 
األدوات  وتوفر  التجريبية  العلوم  ل  املخ هي بمثابة مراكز لإليامن، فقبل الثورة يف جما 
اإلنسان  التي متيز  العليا  العقلية  الوظائف  بآلية  اإلنسان عىل معرفة  مل يكن  الالزمة حديًثا 
املتعلقة باحلواس والكالم واحلركة،  املناطق  اكتشفت  باملخ، وشيًئا فشيًئا  وحتديد مواقعها 
الكيميائي  الالإرادية واألساس  العاطفية ومنظومة األنشطة  املنظومة  تتضح معامل  وبدأت 
لتمييز  اخلارج  من  املخ  كهربية  تسجيل  اإلمكان  يف  وأصبح  العصبي،  للنشاط  والكهريب 
خمتلف األنشطة الذهنية والتصوير اإلشعاعي لرتاكيبه، وعرفت بعض الفوارق الترشحيية 
والوظيفية مع احليوان، وأمكن تصور آلية بعض الوظائف العليا كالتذكر والتعلم، واليوم 
ونحن يف مستهل قرن جديد يبرش بغزو املجال الفكري واكتشاف إمكانات املخ يف التوجيه 
نزوًعا  وعبادته  تعاىل  باهلل  اإليامن  جيعل  باكتشاف  العلمية  األبحاث  تلك  تفاجئنا  الفطري 
فطرًيا وملكًة مغروسة باملخ هلا آلياهتا ومراكزها، وإذا مل حيسن اإلنسان توظيفها فقد أهم ما 

يميزه عن احليوان وتعرض لفقدان التوازن النفيس والبدين.

)1(  جملة األزهر، اجلزء )7(، املجلد )9(، موضوع: العامل كله يتلمس دين الفطرة، ملحمد وجدي: ص)434(.
)2( الدين: لدراز: ص)83(.
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عام  ونرشت  إكس  ألشعة  جديدة  بتقنية  املّخ  عىل  أجريت  التي  األبحاث  وخالصة 
2001م، وقام هبا فريق علمي عىل رأس الربوفيسور أندرو نيوبريج)1(   أستاذ علم األشعة 
األمريكية  املتحدة  بالواليات  فالدلفيا  يف  بنسلفانيا  بجامعة  الطب  بكلية   Radiology

املخ"، وهبذا ال يمكن  Built-in Design يف  داخلًيا  باهلل مقصد مصمم  "اإليامن  أن  هي 
عىل  للتدين  ينزع  اإلنسان  جعلت  التي  السوية  الفطرة  عن  تعامًيا  إال  منه  التخلص  ألحد 
طول التاريخ وتعطياًل لقدرات هائلة وإمكانات بالغة التعقيد والتطور متكنه من العلم باهلل 

باالستقراء والتفكر والتحليل واالستنتاج.

Hard- وكام أعلن الربوفيسور نيوبريج بأنه يمكن وصف اإلنسان بأنه "جمبول عىل التدين
wired for religion" وأن "التجربة العملية ال يمكنها أن ختربنا بطريقة مبارشة عن ذات اهلل 

ولكنها ختربنا كيف أعد اهلل اإلنسان لكي يعرفه"، وهي ختربنا أن "عبادة اهلل ووظيفة اإليامن به 
مطلب طبيعي يامثل الطعام والرشاب"، و"املخ البرشي ليس معًدا ترشحيًيا ووظيفًيا فحسب 
لإليامن باهلل وعبادته وإنام هو أيًضا مهيأ عند قيامه بوظيفة العبادة حلفظ سالمة النفس والبدن 

بتوجيه العمليات احليوية خالل منظومة عصبية وهورمونية متشابكة".

يقول الربوفيسور بليرتيني من جامعة بيزا يف إيطاليا: » إن كل شء نفعله أو نستشعره 
البادية  أو  بالنفس  اخلبيئة  العاطفية  االنفعاالت  أعمق  إىل  إصبع  كحركة  بسيط  نشاط  من 
مثل الغضب واحلب يرسم خريطة مميزة املعامل للمراكز املتأثرة باملخ ويصاحب كل شعور 
نموذج حمدد يمكن تسجيله وحتليله كالتحاليل الطبية العضوية متاًما «، وهذا املجال اجلديد 
الديني  باالعتقاد  تأثره  ومدى  وأفكار  ومشاعر  عواطف  من  اإلنسان  دخيلة  الستطالع 
البحث والتحليل كبقية  العلمي يف  املنهج  اليوم بحذر حريصني عىل  الباحثون  فيه  يدخل 

جماالت العلوم التجريبية.

http://www.andrewnewberg.com/default.asp )1( انظر موقعه عىل االنرتنت:   
وملزيد من االطالع حول هذا املوضوع الذي ُكتبت عنه مئات الصفحات عىل اإلنرتنت انظر مثاًل:   

report_children.html/01/2005/http://www.thenarrow.org/archives  
god_part/index.html/01/02/2001/http://dir.salon.com/books/feature  
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األمريكية:  املتحدة  بالواليات  داالس  جامعة  ماكلوف" من  "مايكل  الربوفيسور  ويقول 
العضوي ويمثل اإليامن  بالعامل اخلارجي ويؤثر يف اجلسد  الروحي  النفيس  الوجدان  يتأثر   «
والعبادات صامم أمان لتلك التأثريات الطبيعية «، وقد أفضت دراسته إىل أن الطبيعة البرشية 
مصممة بحيث حتفظها العبادات يف توازن تام وتقيها االضطراب، ويف حتليل شمل 42 دراسة 
ميدانية واسعة وجد بروفيسور ماكلوف أن » معدل الوفيات يقل باالستغراق يف الصالة وبقية 
العبادات، وهذا التأثري مستقل عن عوامل أخرى مرضة بالصحة كتناول اخلمور والتدخني «، 
ومل يفت الربوفيسور نيوبريج أن يعلق عىل تلك النتيجة بقوله: » نحن ال ندري حتى اآلن عىل 
وجه اليقني كيف يؤدي اإليامن العميق واالستغراق يف العبادة إىل احلفاظ عىل سالمة النفس 
املخ  وخاصة  اجلسم  عمل  آلليات  معرفتنا  ولكن  املوت،  وتأخري  املرض  ومكافحة  والبدن 
تؤهلنا لتلمس آفاق جديدة من البحث لنثبت بحياد يوما ما وجود تأثريات عضوية لإليامن 
اليوم احلفاظ عىل معدل طبيعي لرضبات القلب وضغط الدم وتغري  والعبادة، وندرك منها 

ـا ونوًعا وامليل العصبي لتحقيق حالة من اهلدوء نتيجة اخلشوع. اهلورمونات كمًّ

وإذا كان الربوفيسور نيوبريج يقرر بأنه ال يدري كيف يؤدي اإليامن العميق إىل احلفاظ 
عىل سالمة النفس والبدن، فإننا نحن أهل اإلسالم ندرك إدراًكا يقينًيا السبيل إىل الطمأنينة 
وفاطرنا   خالقنا  به  أمرنا  ما  وفق  ورسنا  فطرتنا  تتبدل  مل  إذا  والبدين،  النفيس   واالستقرار 
)مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث( ]الرعد:28[.

وقال تعاىل:)   ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀ( 

ويف احلديث يقول النبي صىل اهلل عليه وسلم : )) يا بالل أرحنا بالصالة (( .
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الخاتمة

ويف ختام هذا البحث أبني وجه اإلعجاز وأهم ما توصلت إليه من نتائج سائال اهلل تعاىل 
أن جيعل هذا العمل خالًصا صواًبا، فأقول مستعينًا باهلل:

لقد أثبتت الدراسات العلمية احلديثة التي أجريت عىل فئات خمتلفة من الناس يف مناطق 
بني  الدينية مشرتكة  الغريزة  )أن  أكاديمية مشهورة:  وبواسطة علامء من جامعات  متعددة 
كل األجناس البرشية، حتى أشدها مهجية وأقرهبا إىل احلياة احليوانية، وأن االهتامم باملعنى 

اإلهلي وبام فوق الطبيعة هي إحدى النزعات العاملية اخلالدة(.

وتلك النتائج العلمية الباهرة تتوافق مع ما جاء به اإلسالم، وقرره علامء اإلسالم قبل 
ألف وأربعامئة سنة!!.ويف ذلك دليل قاطع عىل صدق القرآن ومبلغه الذي هو رسول اهلل 
حممد صىل اهلل عليه وسلم، كام أنه دليل رصيح عىل صحة عقيدة اإلسالم، وانسجام ذلك 

مع طبيعة اإلنسان وتكوينه الفطري.

وأنه حينام ينسجم عقدًيا مع تلك الفطرة املركوزة فإن آثار ذلك ال ينعكس عىل مستقبله 
األخروي فحسب، بل إن ذلك ينفعه يف دنياه من الناحية النفسية والصحية.

وصدق اهلل القائل: )ويف اأنف�صكم اأفل تب�صرون( والقائل: )اأفل يعلم من خلق وهو 
اللطيف اخلبري(، والقائل: )ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ(.
لت اإليه من نتائج: والآن اأُجمل يف هذه اخلامتة اأهم ما تو�صّ

أن الفطرة يف اللغة هلا معاٍن عديدة، كالشق واخللقة واالبتداء واالخرتاع وغريها.. ١

أن العلامء اختلفوا يف بيان معنى الفطرة إىل عدة أقوال، بيد أن الذي عليه أكثر السلف . ٢
ومجاهري العلامء هو تفسريها باإلسالم.

يعلم . ٣ وهو  يولد  أنه  اإلسالم:  فطرة  عىل  يولد  املولود  أن  بالقول  املراد  ليس  أنه 
وحمبته،  باخلالق  اإلقرار  تستلزم  املولود  فطرة  أن  املراد  ولكن  ويريده،  الدين  هذا 
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إذا  الفطرة  كامل  بحسب  شء  بعد  شيًئا  حتصل  ومقتضياهتا  الفطرة  وموجبات 
سلمت من املعارض.

االعتقاد، . ٤ أصول  عىل  اليقينية  العقلية  باألدلة  غنية  والسنة  الكتاب  نصوص  يف  أن 
خالًفا ملن زعم أهنا جمرد أدلة سمعية حتتاج إىل براهني خارجية.

أن معرفة اهلل تعاىل فطرية خالًفا للمتكلمني الذين يقررون بأهنا نظرية.. ٥

السنة . ٦ وجاءت  ملعناها  موضحة  الفطرة  بحقيقة  املراد  جلت  قد  القرآنية  األدلة  أن 
النبوية مكملة هلذا املعنى مؤكدة عليه.

إثبات الفطرة وتأصيلها فيه رد عىل العلامنيني الذين يريدون فصل الدين عن شتى . ٧
جماالت احلياة، ذلك أن هذه الفطرة السليمة جتمع بني األخذ بأسباب احلضارة دون 

إخالل بالقيم واملقاصد النبيلة.

توجد أبحاث جتريبية جيريا علامء الغرب عىل املخ البرشي تقرر أن اإليامن له مواضعه . ٨
يف املخ، وهذه الدراسات ال تزال نظريات ولعّله يظهر لنا بعض ما كنا نجهله عن 
“املخ البرشي” )وما أوتيتم من العلم إال قلياًل(. والدالئل النقلية والعقلية واحلّسية 

تؤكد لنا فطرية املعرفة من قبل هذه الدراسات التجريبية الطبية.

وأوصي في ختام البحث:

االعتامد عىل املنهج القرآين يف ترسيخ اإليامن واليقني.. ٩

إبراز األدلة القرآنية يف خماطبة العقول، فإنه ما من أصل من أصول االعتقاد يمكن . ١٠
االستدالل عليه عقاًل، إال ويف النقل التنبيه عىل ذلك، علمه من علمه وجهله من جهله.

التي . ١١ والفالسفة  املتكلمني  الدراسية مما علق هبا من مسائل ودالئل  املناهج  تنقية 
عطلت الفكر اإلسالمي وأخرت املسلمني وأشغلتهم باملسائل التي ال ينبني عليها 

علم نافع وعمل صالح.
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املزيد من الدراسات املؤصلة التي تربز عظمة وإعجاز القرآن الترشيعي يف خمتلف . ١٢
املجاالت، واملالحظ هو انشغال كثري من الباحثني باإلعجاز العلمي، وعدم إعطاء 

هذا املجال حقه الكايف من الدراسات.

دراسة "آية امليثاق" دراسة موضوعية مفّصلة جتمع أقوال املفرسين فيها، والروايات . ١٣
احلديثية ومتييز صحيحها من ضعيفها.

واهلل تعاىل أعلم وأحكم واهلادي إىل سواء السبيل

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وعىل آله وصحبه وسلم
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المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة

البحث يف العلوم الإن�صانية

�سهادة الأناجيل ب�سدق الر�سول محمد 
�سلى اهلل عليه و�سلم

املقدم من الباحثة 

اأ�صماء عبد املجيد الزنداين 



ملخ�س البحث
هذا البحث يثبت ما أخرب به الرسول حممد صىل اهلل عليه وسلم عن حقيقة املسيح عليه 
السالم ، من أن اهلل أرسل معه اإلنجيل , وأنه رسول خاص ببني إرسائيل ، وأنه ليس اإلله 
ما  صدق  يثبت  ما  األناجيل  يف  جاء  فقد    ، ورسوله  اهلل   عبد  إنه  بل  النصارى  يزعم  كام 
األخرية  السنوات  يف  وألنه   . الكنيسة  تدعيه  ما  ويكذب  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  قاله 
زادت الدعوة إىل احلوار اإلسالمي املسيحي ؛ لكن املسلمني ال يعرفون إال اليشء القليل 
عن الدين النرصاين ، بينام النصارى يدّرسون أبناءهم اإلسالم يف مدارسهم منذ الصغر ؛ 
ولكن بطريقة تشويه اإلسالم ، مما جعل هذه الثقافة تنعكس عىل الرأي العام الغريب ؛  فرتى 
املقاالت والرسوم املهينة لديننا اإلسالمي ، ولنبينا حممد  صىل اهلل عليه وسلم قد انترشت 
بينهم ، استخدموا فيها أبشع العبارات  ، وأقبح الصور، ثم ألصقوها بأعظم دين، وأفضل 

برش، قد شهد له بالعظمة املنصفون من الغرب غري املسلمني .

باختصار هذا هو الوضع الشائع ؛ لذا شاركت  هبذا  الكتيب  املدّعم باألدلة من األناجيل  
التي تشهد بصدق حممد صىل اهلل عليه وسلم ،مسامهة من املعهد يف تقديم خدمة متواضعة 

ملن يراد أن حياور، أو حتيلمن يريد أن يفهم  شيئا عن احلقيقة.
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كتب الأنبياء ومعجزاتهم
نجد أن كثريًا من كتب األنبياء السابقني قد ضاعت واندرست ، فلم يبق هلا أثر ، فمثال: 

كتاب النبي نوح، وإبراهيم ، وإسحاق ، ويعقوب عليهم السالم.....الخ.
 ، بقيت  والتي  اهلل  عند  من  املنـزلة  األنبياء  كتب  بعض  أّما   ، هلا  وجود  وال   ، ضاعت 
فقد حدث هلا تغيري متعّمد يف حمتواها ، فلم تعد كام أنزلت ، وهذه الكتب هي : ]التوراة 

واإلنجيل[ وهذا ليس ادعاء مني ، بل بشهادة علامء النصارى أنفسهم.
هذا بالنسبة للكتب الساموية السابقة ، أما بالنسبة ملعجزات األنبياء السابقني ، فال يستطيع 
أحد من الناس بعد ممات األنبياء أن يرى معجزاهتم. فلو سألت يوديًا مثال أن يريك حتّول 
عصا موسى عليه السالم إىل حية ، أو يريك البحر الذي شقه اهلل ملوسى عليه السالم طريقا 
له ولقومه، ألجابك اليهودي ال وجود هلا. ولو سألت نرصانيا بأنك تريد أن ترى معجزات 
املسيح عليه السالم التي قام هبا من شفائه للمرىض ، وإحيائه للموتى ، ملا استطاع أن يريك 
إياها أيضًا ، ولكن اهلل عز وجل جعل معجزات آخر أنبيائه حممد صىل اهلل عليه وسلم قابلة 

بأن يشاهدها مجيع الناس ،  ليصلهم الدليل، والربهان وتقوم عليهم احلجة.
وكام حفظ اهلل معجزات آخر أنبيائه حممد صىل اهلل عليه وسلم ، حفظ اهلل كتابه املنـزل 
عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم؛ وذلك ألن اهلل ختم بمحمد صىل اهلل عليه وسلم الرساالت 

والكتب مجيعا ، وأرسله إىل مجيع البرش ، قال تعاىل :

)الأنبياء/107(

لذا حفظ اهلل كتاب ومعجزات آخر نبي أرسله  لتشاهدها األجيال املتعاقبة بعده ، وإىل 
يوم القيامة. فمثال نحن الذين نعيش يف هذا العرص ، نستطيع أن نشاهد كثريا من معجزات 
التي أيده اهلل هبا ، والتي يستطيع مشاهدهتا أهل هذا العرص ،  حممد صىل اهلل عليه وسلم 
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 ، القيامة ، فالسامء تشهد، واألرض تشهد، والبحار، والشمس  القادمة إىل يوم  واألجيال 
والقمر، والنجوم ، وأعضاء اإلنسان، واحليوان، والنبات ، بل إن الذرة واملجرة وما بينهام 
تشهد بصدق حممد صىل اهلل عليه وسلم ، ولو أنصف العلامء لكانت مراكز البحث العلمي 
يف العامل تشهد بصدقه صىل اهلل عليه وسلم .ونحن يف هذا الكتاب نقدم نوعًا جديدًا من 

معجزات حممد صىل اهلل عليه وسلم ، أال وهي :

شهادة األناجيل بصدق محمد صلى اهلل عليه وسلم

 وإن كنا نعتقد بأن  األناجيل اليوم ليست هي اإلنجيل الصحيح الذي كان مع املسيح 
الرسول صىل اهلل  التي كانت موجودة يف  عهد  ، بل وليست حتى األناجيل  السالم  عليه 
عليه وسلم ، وهذا بشهادة علامء النصارى أنفسهم، فضاًل عن وجود مافيها من التناقضات 
مما ينفي أن مافيها ال يزال كله من كالم اهلل ، وإنك جتد بعض األناجيل املوجودة اليوم هبا 
النسخ  يف  موجودًا  يكن  مل  النص  :هذا  تقول   ، النصوص  بعض  عىل  اهلامش  يف  تعليقات 
القديمة ، أو تقول: هذا النص ال يوجد يف نسخه كذا وكذا . ومع ذلك التغيري فإن اهلل عز 
وجل أبقى فيها بعض النصوص ذات املعاين الصحيحة ، والتي منها هذه النصوص التي 

تشهد بصدق النبي حممد صىل اهلل عليه وسلم .

عيسى  عن  يقولون  واليهود  جاء  العامل  إىل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  اهلل  بعث  فعندما 
عليه السالم : بأنه ابن زنى ، حيث كانت أمه متزوجة برجل طاعن يف السن اسمه يوسف 
النجار، فخانته واضطجعت مع جندي  روماين محلت منه بعيسى ، ثم بعد الوالدة ذهبت 
به إىل مرص ، وعلمته فنون السحر ، فرجع إىل أورشليم مّدعيًا أنه املسيح عليه السالم خيدع 
الناس بسحره ، فقتله اليهود وختلصوا منه ، ومازال هذا معتقد اليهود يف عيسى عليه السالم 

وأمه إىل يومنا هذا .ويقولون بأن املسيح عليه السالم املذكور يف التوراة مل يأت بعد.

السالم  عليه  املسيح  بأن  يقولون:  وهم  وسلم  عليه  اهلل  صىل  حممد  فجاء  النصارى  أما 
هو اهلل، ومازال هذا هو معتقد النصارى إىل يومنا هذا. فلو كان حممد صىل اهلل عليه وسلم 
ليس رسوالً من عند اهلل ألقّر اليهود عىل ما يقولونه ؛ لكي يقبلوه ، وألقّر النصارى عىل 
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مايعتقدونه ؛  لكي يتبعوه ، لكنه صىل اهلل عليه وسلم ال ينطق عن اهلوى بل هو وحٌي يوحى 
إليه من اهلل ، لذا رفض قذف اليهود ملريم عليها السالم، ورفض القبول بام يدعيه النصارى ، 
وقال القول الفصل واحلق يف مريم وعيسى عليهام السالم ، فأخرب حممد صىل اهلل عليه وسلم 
اليهود بأن مريم بريئة مما اهتموها به ، وأخرب بأن اهلل قد أقام دليل براءهتا يف حينه؛ وذلك بأن 
جعل وليدها ينطق برباءة أمه وهو مازال يف مهده . وأكد حممد صىل اهلل عليه وسلم لليهود 

بأن عيسى عليه السالم هو املسيحعليه السالم  نبي اهلل.قال تعاىل:

)�صورة مرمي 31-27(

براءهتا  أثبت  قد  اهلل  ، ألن  عليها  الزنا  إقامة حد  يستطيعوا  ومل  مريم  بنو إرسائيل  فرتك 
بمعجزة نطق وليدها عيسى عليه السالم ، ولو مل تثبت براءة مريم هبذه املعجزة ألقام قومها 
عليها احلد وهو القتل ،ألن حد الزنا عند اليهود هو القتل ،وهذا منصوص عليه يف توراهتم، 

ومازال هذا النص باقيًا إىل يومنا هذا ،جاء يف سفر التثنية من توراة موسـى عليه السالم : 
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�صفر التثنية )24-23/22(

أما إن كانت ابنة كاهن )عامل( مثل مريم عليها السالم فإنواحلكم يف التوراة هي أن حترق، 
ألهنا جلبت العار ألبيها ، جاء يف سفر الالويني من توراة  موسـى عليه السالم :

وهكذا برأ القرآن مريم وعيسى عليهام السالم بمعجزة يتلوها املسلمون لياًل وهنارا ،بينام 
النصارى ال يملكون مثل هذا الدليل املعجز، فهذا ما رد به صىل اهلل عليه وسلم عىل اليهود . 
أما ما قاله للنصارى : فهو أن املسيح عليه السالم ليس إال إنسانًا ولد بمعجزة من اهلل ، مَثُلُه 
يف ذلك مثل آدم عليه السالم، فإن كان املسيحعليه السالم ولد من أم بال أب ، فآدم أوجده 

اهلل من دون أم وال أب. قال تعاىل يف سورة )آل عمران /59(

ويف الصفحات اآلتية نقرأ شهادة األناجيل عىل صدق حممد صىل اهلل عليه وسلم.
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األناجيل تشهد بصدق محمد صلى اهلل عليه وسلم

اأول: يخرب حممد �صلى اهلل عليه و�صلم بوجود اإجنيل كان مع امل�صيح عليه ال�صلم

قال تعاىل يف سورة)املائدة/46(

وقال سبحانه يف سورة )مريم/30(

وقال سبحانه يف سورة )احلديد/27(

ال�صلم  عليه  امل�صيح  رفع  بعد  وجدت  الأناجيل  باأن  وتقول  ذلك  تنكر  والكني�صة 
ب�صنوات عدة، والأناجيل ت�صهد ب�صدق حممد �صلى اهلل عليه و�صلم
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* إن املسيح عليه السالم حني بعثه اهلل نبيا ورسوال إىل بني إرسائيل ، استهل دعوته  هلم، 
بطلب التوبة إىل اهلل ، واإليامن باإلنجيل الذي أنزله اهلل إليه.

انظر إنجيل مرقس )14/1(

ينتظرهم من  السالم عام  املسيح عليه  احلواريني  رئيس  يسأل بطرس  التايل  النص  * يف 
أجر ، فقد تركوا بيوهتم ، وحقوهلم، وأهليهم؛ ألجل عيسى عليه السالم، وألجل اإلنجيل 

الذي كان مع املسيح عليه السالم انظر إنجيل مرقس )31-28/10 (

* ويف النص التايل أيضًا يؤكد فيه املسيح عليه السالمبأن اخلالص احلقيقي للنفس هو 
املسيحعليه  بإنجيل  يؤمنون  ال  النصارى  ولكن   ، وبإنجيله  السالم،  باملسيحعليه  اإليامن 
السالم ،  لذا فإن خالصهم غري حمقق ،أما املسلمون فيؤمنون باملسيح عليه السالم ،وبإنجيله.

انظر إنجيل مرقس أيضًا )35/8( 
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* يف النص األيت لوقا يعرتف بأن إنجيله ليس كالم اهلل الذي أوحاه اهلل إليه كام يعتقد 
النصارى ، بل يقول هو سرية املسيح عليه السالم.

فحني رأى لوقا أن كثريًا من الناس يكتبون سرية املسيح عليه السالم، قرر هو أيضًا أن 
ليعرف   ، ثاوفيلس  املبجل  إىل صديقه  لريسلها  السالم،  عليه  املسيح  كتابا يف سرية  يؤلف 
ثاوفيلس من هو املسيح عليه السالم. وألن  لوقا مل ير املسيحعليه السالم يف حياته ، فقد 
حترى كتابة األحداث من الذين شاهدوا املسيح عليه السالم، وآمنوا به،  وبإنجيله ، وكانوا 

خادمني لكالم اهلل .

)انظر  لوقا )4-1/1(
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ثانيا: حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يخربنا باأن امل�صيح عليه ال�صلم ر�صول 

اإلى بني اإ�صرائيل فقط

قال تعاىل يف سورة )آل عمران/49-47(

و قال تعاىل يف سورة )آل عمران/)46-45(

والكني�صة تقول باأن امل�صيح جاء اإلى العلم، ولكن الأناجيل املوجودة الآن ت�صهد ب�صدق 

حممد �صلى اهلل عليه و�صلم

يقول عيسى يف إنجيل متى )24/15(

فهو يوؤكد باأنه ر�صول خا�س ببني اإ�صرائيل.
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* واملسيح عليه السالم يويص حوارييه )تالميذه( يف النص التايل بعدم الذهاب إىل املدن 
غري اإلرسائيلية  ، فقط إىل بيت إرسائيل.

أنظر متى) 6-5/10( 

* ذكر حتقق نبوءة العهد القديم ، بأن املسيح   عليه السالمسيولد يف بيت حلم، وحيكم 
عىل بني إرسائيل فقط .

جاء يف )متى 6/2(

* خيرب املسيح عليه السالم يف النص التايل بأنه سيعود مرة ثانية ، والنصارى مل ينتهوا من 
تبليغ رسالة املسيح عليه السالم اخلاصة يف مدن بني إرسائيل.

جاء يف إنجيل متى )23/10(

فرسالة عيسى فقط لبني إرسائيل حتى يعود املسيح عليه السالم.
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ِع  ثالثا: حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يخرب  باأن امل�صيح عليه ال�صلم مل يدَّ

الألوهية اأبدًا

قال تعاىل يف سورة )مريم/30(

وقال سبحانه وتعاىل يف سورة )املائدة 116(

والكني�صة تعلم وتكر�س الإدعاء باأن امل�صيح هو اهلل ولكن الأناجيل  ت�صهد ب�صدق 

حممد �صلى اهلل عليه و�صلم
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1- خيرب املسيح عليه السالم أن أعظم وصية جاء هبا إىل بني إرسائيل هي التي جاء هبا 
موسى عليه السالم،وهي أن اهلل واحد وليس آخر سواه .مرقس  )29/12(

2- يؤكد عيسى عليه السالم لبني إرسائيل بأن التعاليم التي يأمرهم هبا ليست من عنده، 
بل من عند اهلل الذي أرسله ، ويقدم الدليل عىل صدق كالمه .يوحنا )17-16/7(

3-املسيح  عليه السالم  يعمل ما يريض اهلل، وليس هو اهلل. يقول عيسى عليه السالم يف 
إنجيل يوحنا:يوحنا )29/8(
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انظر إنجيل مرقس )31-28/10 (

4- املسيح  عليه السالم يعلرِّم الناس طريق اهلل ، وهذا يعني بوضوح أنه ليس اهلل.

متى )16/22(

5- املسيح  عليه السالم  يقول بأن الصالح الكامل هلل وحده ، وليس له) أي 

املسيح( فاملسيح  عليه السالم  غري اهلل. جاء: يف لوقا:لوقا)18/18(

6- املسيح عليه السالم إنسان يتلقى الوحي من اهلل ، يقول املسيح عليه السالم مؤنبًا بني 
إرسائيل إلرادهتم قتله :يوحنا )40/8(

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  296



 ، يتلقى ما يقوله هلم بوحي من اهلل  بأنه إنسان  فأخرب املسيح عليه السالم بني إرسائيل 
فلامذا يريدون قتله؟!

7- كام خيرب املسيح عليه السالمبني إرسائيل بأن اهلل أعظم منه ، جاء يف إنجيل مرقس 
قول املسيح عليه السالم.مرقس )28/14(

فكيف يكون هو اهلل وهو يقول بأن اهلل أعظم منه.

8- يقول املسيح عليه السالم بأن اهلل  وحده الذي يعرف متى موعد رجوع املسيح عليه 
السالم. جاء يف إنجيل مرقس:مرقس)32/13 (

فكيف يكون املسيح عليه السالم هو اهلل ، وهو ال يعرف متى موعد رجوعه اىل األرض 
مرة أخرى؟!!!
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9- اهلل يعطي املسيح عليه السالم ما يطلبه منه :يوحنا )21/11- 22(

10- املسيح عليه السالم يدعو اهلل ويشكره ، ألنه يسمع دعاءه ، ويمده باملعجزات.

يوحنا )42-41/11(

األنبياء  أمده اهلل بمعجزات كبقية   ، بني  إرسائيل  إىل  السالم، رسول اهلل  فاملسيح عليه 
والرسل.

11- الناس الذين رأوا املعجزة التي قام هبا املسيح عليه السالم آمنوا بأن اهلل أّمد املسيح 
عليه السالم هبذه املعجزة . جاء يف إنجيل متى :

متى )7-6/9(

فاملسيح عليه السالم، ال يأيت باملعجزات من تلقاء ذاته ، بل اهلل يمده هبا.
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أعامل  يف  جاء  باملعجزات،  اهلل  أيده  رجل  السالم  عليه  املسيح  بأن  يقّر  اإلنجيل   -12
الرسل يقول بطرس رئيس احلواريني:أعامل الرسل )22/2(

13- نعمة اهلل كانت عىل املسيح عليه السالم منذ طفولته .لوقا )40/2(

وجاء يف لوقا )52/2(:

فاملسيح عليه السالم الطفل ، غري اهلل املنِعم عىل املسيح   عليه السالم.

14- املسيح عليه السالم يقول إن اهلل ليس حلام ودما، بينام املسيح عليه السالم إنسان من 
حلم ودم. جاء يف إنجيل متى :متى )17/16(.
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فكيف يكون املسيح   عليه السالمالذي هو من حلم ودم هو اهلل؟!!!واملسيح عليه السالم 
يف اإلنجيل يؤكد بأن اهلل ليس حلام ودما.

15- املسيح عليه السالم سيصعد إىل اهلل يف السامء، إهله و إله احلواريني . جاء يف إنجيل 
يوحنا قول املسيح عليه السالم :يوحنا )17/20(

فاهلل احلق هو الذي يف السامء ، و هو إله مجيع البرش بام فيهم املسيح عليه السالم، كام يقول 
ويقّر ويعرتف بقوله )إهلي وإهلكم(.

16- عند عودة املسيح عليه السالم إىل األرض ، سيخضع اهلل له العامل ، فيحكم املسيح 
عليه السالم العامل ، ولكن املسيح عليه السالم نفسه سيكون خاضعا هلل الذي أخضع العامل 

له . جاء يف رسالة كورنثوس األوىل:كورنثوس )28/15( .
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رابعا: حممد ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم يخرب  باأن عي�صى عليه ال�صلم نبي اهلل 

اإلى بني اإ�صرائيل

قال تعاىل عىل لسان املسيح عليه السالم يف سورة مريم )30(

والكني�صة تنفي نبوة امل�صيح عليه ال�صلم وتزعم األوهيته، ولكن الأناجيل  ت�صهد 

ب�صدق حممد �صلى اهلل عليه و�صلم

جاء يف إنجيل يوحنا عيسى نبّي يوحنا )14/6(

فالناس الذين رأوا املعجزة أقّروا بأن املسيح عليه السالم نبي اهلل ، وهذا ما كان يطلبه 
منهم املسيحعليه السالم  أن يؤمنوا به ، فبعد أن رأوا املعجزة آمنوا بأن املسيح  عليه السالم  
نبي . يف النص التايل نقرأ يف اإلنجيل بأن الناس الذين شاهدوا املسيح  عليه السالم حييي 
امليت، آمنوا باملسيح عليه السالم بأنه نبي عظيم  تفّضل اهلل عىل بني إرسائيل بإرساله إليهم، 

جاء يف إنجيل لوقا :لوقا ) 16-15/7 (
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األعمى الذي شفاه عيسى عليه السالم ، يقرُّ بأن املسيح عليه السالم نبّي .

 جاء يف إنجيل يوحنا: يوحنا )17/9(

اجلموع التي شاهدت املسيح عليه السالم و عارشته هتتف خلف املسيح  عليه السالمبأنه 
النبي الذي من النارصة. متى ) 11-9/21(

 ، اهلل  عند  من  مرسل  نبي  كونه  يف  إرسائيل  بني  قومه  فيه  يشك  السالم  عليه  عيسى   *
فيعزي نفسه بأن األنبياء عليهم السالم ال حيرتمون يف أوطاهنم.متى ) 57/13(.
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خام�صا :حممد �صلى اهلل عليه و�صلم يخرب  باأن امل�صيح عليه ال�صلم عبداهلل

قال تعاىل عىل لسان عيسى عليه السالم يف سورة مريم)30(

 

وقال تعاىل: سورة النساء)172(

فهو عبد اهلل. قالها ب�صراحة، ومل ي�صتح من ذلك ، ولكن الكني�صة تنكر عبودية امل�صيح 

عليه ال�صلم وتقول: بل هو املعبود، ومع ذلك فاإن الأناجيل  ت�صهد ب�صدق حممد �صلى 

اهلل عليه و�صلم ، وترد ما تدعيه الكني�صة.
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 جاء يف إنجيل )متى( ذكر للنبوءة التي جاءت عىل لسان النبي أشعياء ، والتي حتققت يف 
املسيح  عليه السالم العبد الذي اختاره اهلل . يقول متى يف إنجيله :متى )12/ 18-17(

للتمويه عىل عامة  املرتجم  استخدمها  قد  و   ، العربية عبده  اللغة  تعني يف  فتاه  إن كلمة 
الناس ، ولكنها يف الرتمجة اإلنجليزية تركت كام هي ) عبدي (.

وقد جاءت هذه النبوءة التي استشهد هبا متى يف إنجيله؛ ليثبت لليهود بأن املسيح عليه 
الثاين  اإلصحاح  يف  وتقرأ    . أشعياء  النبي  سفر  يف   وردت  التي  النبوءة  حتقق  هو  السالم 

واألربعون العدد واحد ، من أشعياء الرتمجة العربية تركت كام هي :  ) عبدي (.

والذي نصه كالتايل :سفر النبي أشعيا )1/42(

* بطرس رئيس احلواريني يؤكد يف العهد اجلديد عبودية املسيح عليه السالم هلل بعد أن 
رفع إىل السامء . فقد جاء يف أعامل الرسل عىل لسان بطرس بأن اهلل جمّد عبده  يسوع وهذا 

نصه:أعامل الرسل )13/3(
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السالم  بعث عبده عيسى عليه  اهلل  بأن  احلواريني  رئيس  بطرس  لسان  أيضًا عىل  وجاء 
رسوالً إىل بني إرسائيل.أعامل الرسل )26/3(

�صاد�صًا :حممد �صلى اهلل عليه و�صلم يخرب : باأن امل�صيح عليه ال�صلم قال : اإن اهلل 

اأو�صاه بال�صلة والزكاة طوال حياته

قال تعاىل: سورة مريم )31(

والكني�صة تاأمر امل�صيحيني باأن يتوجهوا ب�صلتهم للم�صيح عليه ال�صلم

ولكن الأناجيل  ت�صهد بكرثة �صلة امل�صيح هلل واأمره للن�صارى بال�صلة هلل

* عيسى عليه السالم يصيل هلل يف القفار وحده. جاء يف إنجيل لوقا : ) لوقا 16/5(
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املسيح عليه السالم يقيض الليل كاماًل يف الصالة هلل . جاء يف إنجيل متى :متى )23/14(

املسيح عليه السالم يبتعد عن األنظار ليصيل هلل. جاء يف إنجيل لوقا :لوقا )41/22(

املسيح عليه السالم يبتعد عن أنظار حوارييه،  ويسجد هلل مصليًا . جاء يف إنجيل متى :

متى )39/26 (

-ملحوظة: يعرتف النصارى بأن املسيح عليه السالم كان يصيل ، ولكنهم يقولون بأنه 
كان يعلرِّم الناس كيفية الصالة له ، ومل يكن يصيل هلل, ولكني اخرتت النصوص التي كان 
عليه  املسيح   أن  إىل  ، أضف  أحد  معه  يكن  ومل  وحده  فيها هلل  يصيل  السالم  عليه  املسيح 
السالم  كان يعلرِّم أتباعه كيف يصّلون ، وأمرهم بأن يصّلوا هلل وليس له . جاء يف إنجيل 
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متى قول املسيح عليه السالم :متى)13-9/6(

فلامذا ال يصدق النصارى تعاليم املسيح ؟!!!

هل كان املسيح يكذب عليهم والكنيسة هي الصادقة؟!!!!

وهل جاء مضلاًل هلم ؟!!!

اجلواب ..الال ال ،وهذا هو جواب النصارى أنفسهم .

إذًا جيب عليهم أن يصدقوا تعاليم املسيح  عليه السالم  إن كانوا أتباعه وحيبونه حقًا ، كام 
جيب عليهم أن يرفضوا كل التعاليم املناقضة ملا جاء به املسيح عليه السالم .

أما املسلمون فهم املصّدقون ملا جاء به املسيح عليه السالم  من حق , فام قاله املسيح  عليه 
السالمأخرب به حممد صىل اهلل عليه وسلم، فمحمد و املسيح عليهام الصالة والسالم أرسال 

من عند اهلل العيل العظيم، و مجيع األنبياء عليهم الصالة والسالم .

- ملحوظة اأخرى :

قد يلحظ القارئ مصطلح »ابن اهلل » ومصطلح » اآلب » وهذان املصطلحان وجدا يف 
كتب النصارى املقدسة ، كام يف مجيع كتاباهتم العادية ،وذلك انعكاسًا لثقافة بني إرسائيل 
النصارى  لكتاب  القارئ  فإن  املختار وأبناء اهلل وأحباؤه ولذا  اهلل  بأهنم شعب  يف زعمهم 
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هذين  خيص  ال  املقدس  كتاهبم  أن  سيلحظ  ،كام  بكثرة  املصطلحني  هذين  سيقرأ  املقدس 
املصطلحني باملسيح عليه السالم فقط ، بل إن األنبياء هم أبناء اهلل، فمثال:

* )آدم ابن اهلل( لوقا ) 38/3(

* )وسليامن ابن اهلل (أخبار األيام األول )6/28(

* )وداود ابن اهلل( املزمور )7/2(

* )وإرسائيل )يعقوب( ابن اهلل البكر اخلروج )22/4(

* )وإفراييم ابن اهلل( » وهو ابن النبي يوسف عليه السالم األصغر “ابن اهلل البكر أيضا 
“إرميا )9/31(

* وبني إرسائيل أبناء اهلل التثنية )1/14(

* وهي وصف لكل مؤمن نرصاين يوحنا )12/1-13(و...و....الخ كثري.

* بل ومجيع النصارى أوالد اهلل ، ورشكاء املسيح عليه السالم يف اآلالم واإلرث »الرسالة 
األوىل إىل روما »)17/8(

فهو مصطلح جمازي عندهم ، واهلل مل يلد ومل يولد حتى يف عقيدة النصارى أنفسهم .

واملسيح عليه السالملم يّدع يف اإلنجيل أنه اهلل ، ومل يقل اعبدوين إطالقا، بل أثبت عكس 
نصا  له  خيرجوا  بأن  النصارى  تعاىل  اهلل  رمحه  ديدات  أمحد  الشيخ  حتدى  وقد   ، متاما  ذلك 
واحدا واضحا من اإلنجيل يقول املسيح عليه السالم فيه ذلك . وأنا أضم صويت إىل أمحد 

ديدات ، وأنا واثقة كل الثقة بام أطرح .

الباطل  ويريم  إتباعه  ويرزقهم  حقا  احلق  الناس  مجيع  يري  أن  العظيم  العيل  اهلل  أسأل 
باطال ويرزقهم اجتنابه.

اآمـــــــــــيـن
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الإعجاز الت�سريعي في الطالق
اأ.د.  حممد نبيل غنامي

اأ�صتاذ ال�صريعة الإ�صلمية بكلية دار العلوم – جامعة القاهرة

ع�صو املجل�س الأعلى لل�صئون الإ�صلمية



مقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل وعىل آله وأصحابه ومن وااله وبعد ،،،

فهذا بحث عن اإلعجاز الترشيعي يف الطالق .. جاءت كتابته بناء عىل دعوة كريمة من 
هيئة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية . التابعة لرابطة العامل اإلسالمي يف 

مكة املكرمة ومكتب اهليئة يف القاهرة.

والبحث يكشف عن جوانب اإلعجاز يف ترشيع الطالق من خالل آيات القرآن    
أو  يظنه  ملا  وتصحيحًا  بيانًا  وذلك  الفقهاء  األئمة  وأقوال  الرشيفة  النبوية  والسنة  الكريم 
للمرأة  الطالق رش وظلم  أن ترشيع  املسلمني من  املسلمني وغري  الناس من  يدعيه بعض 
واألرسة واملجتمع فيبني أنه خري وصالح جلميع األطراف ألنه ترشيع احلكيم اخلبري الذي 
ال يرشع إال اخلري وال يدعو إال إىل الرمحة واملصلحة جلميع األطراف فالترشيع اإلسالمي 
الظروف  مجيع  ويالئم  األطراف  مجيع  احتياجات  ويلبي  األحوال  لكل  وصالح  خري  كله 

والبيئات ولواله لوقع الناس يف حرج عظيم وعاشوا يف مشقة بالغة .

وليس ذلك دعوة للطالق وإذنًا فيه عىل اإلطالق؛ بل يف ذلك بيان حللول وعالج حيتاجه 
الترشيعي  احلل  فيكون  الظروف  بعض  يف  الرضورة  وتقتضيه  األحوال  بعض  يف  الناس 
أحسن احللول وأطيبها وحمققًا ملصالح مجيع األطراف ، وقد اقتضت طبيعة البحث أن يكون 
يف فقرات متسلسلة تكشف كل فقرة منها عن جانب من جوانب اإلعجاز الترشيعي من 

خالل اآليات ذات الصلة أو احلديث املتصل هبا .

واهلل أسأل أن ينفع به املسلمني يف كل مكان ، وأن جيعله يف ميزان حسناتنا يوم نلقاه ) يوم 
ل ينفع مال ول بنون ، اإل من اأتى اهلل بقلب �صليم اإنه نعم املولى ونعم الن�صري( 
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أواًل : لفظ الطالق ومشتقاته ومعناه :

أو  الفعل واملصدر  )1( بلفظ  الكريم 24 مرة  القرآن  وردت كلمة الطالق ومشتقاهتا يف 
واحلاجة  األمر  أمهية  عىل  داللة  هذا  ويف  ذلك  بنحو  أيضًا  السنة  يف  وردت  كام  ذلك  نحو 
إليه، ففي كل موضع من هذه املواضع نجد دالالت هامة وتوجيهات مفيدة لصالح هؤالء 
املخاطبني هبذا الترشيع مما جيعلنا أمام دستور للطالق متعدد املواد ، واضح الدالالت فمن 
أخذ هبا فهو يف خري ، ومن حاد عنها كان يف ضالل مبني فمن ذلك مثاًل قوله تعاىل »الطالق 
لعدد  الواضح  البيان  هذا  إىل  فانظر   )2(  ».. بإحسان  ترسيح  أو  بمعروف  فإمساك  مرتان 
الطالق فال يكون دفعة واحدة ، ولكن مرة بعد مرة وال يزيد عن ذلك فليس دفعة واحدة 
جيئ بعدها الندم واحلرسة ، وليس كثريًا جينح إىل الفوىض واإليذاء ولكنه مقيد وضيق ، مرة 
ثم مراجعة وملدة ثم إذا اقتضت احلال مرة ثم الندم واملراجعة واإلمساك باملعروف ، فإن مل 
يتحقق وكانت الثالثة فالتفرقة التامة وال مراجعة ، وقد اثبتت التجارب أن اإلنسان يمكن 
أن خيطئ مرة أو مرتني ويترسع مرة أو مرتني وخيدع مرة أو مرتني ، ويندم مرة أو مرتني ، 
أما أن يستمر عىل اخلطأ أو الندم أو اخلداع فال ، فسبحان من هذا كالمه وبيانه ، وانظر إىل 
هذين القيدين يف املرة الثالثة واألخرية فإمساك بمعروف وهو األوىل بعد جتربتني مريرتني 
 ، الشقاق  إىل  يعودا  ، حتى ال  الطرفني  بني  السائد  املعروف هو  فليكن  النكد واحلزن  من 
فائدة  ال  أن  والتكرار  التجربة  أثبتت  حيث  ومعروف  بإحسان  وفراق  وطالق  ترسيح  أو 
املرتني  يتحقق اهلدف من  العربة ومل  تتم  وأن األمور ستسري إىل األسوأ واألخطر حيث مل 
السالفتني وإال وقع ما ال حتمد عقباه وال يطاق ، ومن هذا يتبني اإلعجاز الترشيعي، ألن 
الطالق ليس هدفًا يف ذاته ولكنه دواء مر مرة ثم مرة فإن حتقق الشفاء والعالج فبها ونعمت 
وإال فقد ثبت أن الدواء غري صالح فليكن البرت والفراق قبل أن يسترشي املرض يف مجيع 
باإلحسان حتى  الطالق  فليكن   ، يوميًا  الزوجني عبثًا وهالكًا  احلياة بني  األعضاء وتصري 

تبقى بعض املصالح قائمة كاألبناء والرحم .. وهكذا مما سيأيت بيانه يف الفقرات القادمة . 

)1( املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم / حممد فؤاد عبد الباقي ص 542 ، 453 .  
)2(  البقرة 229  .  
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ثانيًا : تعبير الطالق أقوى من غيره :

يف التعبري عن الفرقة بني الزوجني وإهناء العالقة اخلاصة بينهام هبذا اللفظ القرآين النبوي 
)الطالق( إعجاز لغوي كبري ال يقوم به إال هذا اللفظ ونظائره »كالرساح والفراق« إال أنه 
أقواها وأظهرها ولذا فهو الذي تردد يف القرآن أكثر من اللفظني اآلخرين ألنه األقوى يف 
القيد وهو اسم مصدره  اللغة احلل ورفع  فالطالق يف   ، العالقة وإهنائها  التعبري عن هدم 
، يقال : طلقت وأطلقت بمعنى  التطليق ويستعمل استعامل املصدر .. ويرادفه اإلطالق 
رسحت ، وقيل الطالق للمرأة إذا طلقت ، واإلطالق لغريها إذا رسح فيقال : طلقت املرأة، 
وأطلقت األسري )1( ، وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق فقالوا بلفظ )الطالق( يكون رصحيًا 
وبلفظ )اإلطالق( يكون كناية ، والطالق يف عرف الفقهاء هو : رفع قيد النكاح يف احلال أو 
املآل بلفظ خمصوص أو ما يقوم مقامه )2( ومن هذا نعلم مدى دقة القرآن الكريم وإعجازه 
عناية  ومدى   ، غريه  وليس  املواضع  مجيع  يف  ومشتقاته  وتكراره  الطالق  لفظ  استعامل  يف 
يف  واألوضح  األوىل  ألنه  ذلك  عند  ووقوفهم  واستعامله  القرآن  أسلوب  اتباع  يف  الفقهاء 
الداللة عىل املقصود ، وإذا كان يف هذا االستعامل )الطالق( إعجاز لغوي فهو أيضًا إعجاز 
ترشيعي ألنه يفرق بني ما هو رصيح وما هو كناية فالطالق لفظ رصيح يدل عىل املقصود 
مبارشة والكناية )اإلطالق( لفظ غري رصيح فال يدل عىل املقصود )الطالق( إال بنية )3( .             

كذلك هذا اللفظ )الطالق( الذي استعمله القرآن خيتلف عن ألفاظ أخرى تنهي العالقة 
الزوجية كالفسخ واإليالء والظهار واخللع. ذلك أن هذه األلفاظ قد تنهيها هناية كلية وبال 
تكرار ، وبال رجعة ، أما الطالق فتنهيها هناية مؤقتة ، ويرفع قيدها إىل أجل وبضوابط معينة 
أو إىل رجعة برشوطها وهكذا ، من هنا كان يف لفظ الطالق واستعامله للداللة عىل املقصود 

منه إعجاز لغوي وترشيعي واضح . 

)1(  املعجم الوسيط جممع اللغة العربية ص 563 ، واملصباح املنري وغريمها . 
)2( املغني ألبن قدامة 296/7 ومغني املحتاج 279/3 ، الدر املختار 266/3 .  

)3( املوسوعة الفقهية الكويتية ج 49 ص 5 . 
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ثالثًا : حكمة مشروعيته :

قد يقول قائل وملاذا رشع اإلسالم الطالق ؟ أليست احلياة الزوجية واألرسة أوىل بالبقاء 
من اهلدم ؟ 

بىل إن العالقة الزوجية واألرسة أوىل من اهلدم وأحق بالبقاء ، لكن حني تكون العالقة 
وحتقق  والبنات  البنني  وتنتج  والرمحة  واملودة  السكن  من  الزواج  أغراض   حتقق  سوية 
التواصل بني األرسة الوليدة وأصوهلا وفروعها من األرستني ، لكن حني تتحول العالقة 
وقلق  اضطراب  إىل  السكينة  وتتحول  أعداء  واألرس  األرسة  وتصبح  جحيم  إىل  الزوجية 
العالج  عن  البحث  يكون  حينئذ  وقسوة  عنف  إىل  والرمحة   ، وكراهية  بغضاء  إىل  واملودة 
رضوريًا وتكون البدائل األخرى حيوية فإما طالق باملعروف وترسيح بإحسان ، وإما شقاء 
وهالك وتربص وقتل وكذب ومصائب ومتاعب بال حدود ومن هنا يكون الطالق أخف 
ومرشوعية  حكمة  ولبيان  املستعصية  األمراض  لتلك  واألدوية  احللول  وأنجع  األرضار 

الطالق وبيان وجوه اإلعجاز الترشيعي فيها جاء يف املوسوعة الفقهية ما ييل : 

الزواج عند  الرشيك والرشيكة يف  اختيار  الرجال والنساء إىل حسن  نبه اإلسالم  )لقد 
e »ختريوا لنطفكم وانكحوا األكفاء وانكحوا إليهم«)1( . »وقال : ال  النبي  اخلطبة ، فقال 
تزوجوا النساء حلسنهن فعسى حسنهن أن يردين ، وال تزوجوهن ألمواهلن فعسى أمواهلن 
 . أفضل«)2(  دين  ذات  سوداء  خرماء  وألمة   ، الدين  عىل  تزوجوهن  ولكن   ، تطغيهن  أن 
وقال : »تنكح املرأة ألربع ملاهلا وحلسبها وجلامهلا ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك« 
يؤدم  أن  أحرى  فإنه  إليها  »أنظر   : امرأة  خطب  عندما  شعبة  بن  للمغرية  وقال  عليه.  متفق 

 بينكام«)3(. وقال : »تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم«)4( . وقال ألولياء النساء :

)1( أخرجه ابن ماجة 633/1 من حديث عائشة ، وأورده أبن حجر يف الفتح 125/9 وأشار إىل أن فيه مقاال ثم عزاه 
إىل أيب نعيم من حديث عمر ثم قال : ويقوى أحد اإلسنادين باآلخر .    

)2(  ابن ماجة 597/1 ويف إسناده راو ضعيف . 
)3(  أخرجه الرتمذي 388/3 وقال حديث حسن . 

)4(  أورده اهليثمي يف جممع الزوائد 258/4 وإسناده حسن . 
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 »إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد«)1(.                

 ، الزوجني  السعادة واالستقرار بني  استمرار  أن ذلك كله عىل أمهيته قد ال يضمن  إال 
فربام قرص أحد الزوجني يف األخذ بام تقدم ، وربام أخذا به ، ولكن جد يف احلياة الزوجني 
اهلانئة ما يثري بينهام القالئل والشقاق كمرض أحدمها أو عجزه .. وربام كان ذلك من عنارص 
خارجة عن الزوجني أصاًل كاألهل واجلريان وما إىل ذلك ، وربام كان سبب ذلك انرصاف 
كان  إذا  وبخاصة  واالحتامل  الصرب  إىل  وإرشادمها  الزوجني  بنصح  فيبدأ  وتغريه  القلب 
التقصري من الزوجة قال تعاىل »وعا�صروهن باملعروف فاإن كرهتموهن فع�صى اأن تكرهوا 
يتيرس  قد ال  الصرب  مثل هذا  أن  النساء  19، إال  سورة  �صيئا ويجعل اهلل فيه خريا كثريا«  
للزوجني وال يستطيعانه ، فربام كانت أسباب الشقاق فوق االحتامل أو كانا يف حالة نفسية 
ال تساعدمها عىل الصرب ويف هذه احلال : إما أن يأمر الرشع باإلبقاء عىل الزوجية مع استمرار 
الشقاق الذي قد يتضاعف وينتج عنه فتنة أو جريمة أو تقصري يف حقوق اهلل تعاىل ، أو عىل 
األقل تفويت الغاية التي من أجلها رشع النكاح وهي املودة واأللفة والنسل الصالح، وإما 
ُعلم أن الطالق  ، وبذلك  الترشيع اإلسالمي  إليه  بالطالق والفراق وهو ما اجته  يأذن  أن 
قد يتمحض طريقًا إلهناء الشقاق واخلالف بني الزوجني ليستأنف الزوجان بعده حياهتام 
منفردين أو مرتبطني بروابط زوجية أخرى حيث جيد كل منهام من يألفه وحيتمله قال تعاىل 
قال  وهلذا   .  130 النساء  حكيما«  وا�صعا  اهلل  وكان  �صعته  من  كل  اهلل  يغن  يتفرقا  »واإن 
للرضر  تقديام  وذلك   ، الرضر  من  فيه  ما  عىل  أخرى  أحوال  يف  الطالق  بوجوب  الفقهاء 
األخف عىل الرضر األشد ، وفقًا للقاعدة الفقهية الكلية )خيتار أهون الرشين()2( والقاعدة 

الفقهية القائلة )الرضر األشد يزال بالرضر األخف( )3( .        

وقال الشيخ أبو زهرة رمحه اهلل : )قد تتنافر القلوب ثم تستحكم النفرة بحيث ال يمكن 
أن تعود املودة بتحكيم أو بغري حتكيم ويف هذه احلال البد من اختيار واحد من أمور ثالثة : 

)1(  أخرجه الرتمذي 386/3 وقال حديث حسن غريب . 
)2( جملة األحكام العدلية مادة 29 . 

)3( السابق مادة 27 . 
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اأولهما : البقاء مع النفرة فيعيشان معًا ، والضغينة والبغض واحلقد بينهام ، وهذه حال ال 
يمكن اختيارها ، وإن اختريت ال يمكن بقاؤها ، وإن بقيت فليست من صالح األرسة يف شء. 

ثانيهما : الفراق اجلسدي والزوجية قائمة فتصري املرأة كاملعلقة ال هي زوجة وال هي 
مرسحة باملعروف فيغنيها اهلل من سعته . 

ثالثهام : الطالق برفع قيد الزواج وقد صار غال ونقمة وهو يف أصله النعمة ، وال شك 
أن املنطق السليم يوجب أن يسلك يف هذه احلال طريق الطالق ، والطالق حينئذ رضورة 

البد منها )1( .

وذكر بنتام يف كتاب أصول الرشائع رضورة الطالق فقال : »إن الزواج األبدي هو األليق 
باإلنسان واملالئم حلاجته ، واألوفق ألحوال األرسة ، واألوىل باألخذ حلفظ النوع اإلنساين، 
ولكن إن اشرتطت املرأة عىل الرجل أال تنفصل عنه ولو حلت قلوهبام الكراهة حمل احلب 
لكان ذلك أمرًا منكرًا ، ال يصدقه أحد من الناس ، عىل أن هذا موجود دون أن تطلبه املرأة إذ 
القانون حيكم به فيتدخل بني العاقدين حال التعاقد ويقول هلام : أنتام تقرتنان لتكونا سعداء 
فلتعلام أنكام تدخالن سجنا سيحكم غلق بابه .. ولن اسمح بخروجكام وإن تقاتلتام بسالح 
العداوة والبغضاء .. إن أقبح األمور وأفظعها عدم انحالل ذلك االتفاق ألن األمر بعدم 
اخلروج يف حالة أمر بعدم الدخول فيها ال فرق يف ذلك بني زواج وخدمة وبلد وصناعة 
وغريها ، ولو كان املوت وحده هو املخلص من الزواج لتنوعت صنوف القتل واتسعت 
مذاهبه )2(  وأضاف أستاذنا الشيخ عىل حسب اهلل قوله عن بنتام املرشع اإلنجليزي »لو ألزم 
القانون الزوجني بالبقاء عىل ما بينهام من جفاء ألكلت الضغينة قلوهبام، وقد يمل أحدمها 
صاحبه ويلتمس متعة احلياة عند غريه ، وهبذا ينفتح باب الدعارة والفسوق ويضيع النسل 
وتفسد البيوت« ثم ذكر أستاذنا وقائع تثبت ذلك فقال : نرشت صحيفة األهرام يف الصفحة 
العارشة من عدد يوم االثنني 1966/2/7 أن البواب نرص عزيز استعان بآخرين عىل قتل 
امرأته نجيبة غربيال يف بدروم العامرة رقم 16 بشارع سيالة الروضة باملنيل بالقاهرة ألنه 

)1(  األحوال الشخصية / حممد أبو زهرة – دار الفكر العريب القاهرة 1950 ص 280 . 
)2(  السابق ص 281 . 
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تزوجها منذ ثامن سنوات وأنجبت منه طفلني ماتا ، ثم أصاهبا مرض منعها من اإلنجاب ، 
واتسعت شقة اخلالف بينهام ، وملا كانت ديانته متنع الطالق رأى أن أحسن طريقة للتخلص 

منها قتلها ، ونفذ ما أراد .

الثالثاء 1966/11/22 أن  العارشة من عدد يوم  ونرشت صحيفة األهرام يف الصفحة 
مجعية إباحة الطالق املؤلفة من مخسة آالف عضو يف إيطاليا أعلنت أن خطر الطالق يف إيطاليا 
يؤدي كل سنة إىل انفصال عرشة آالف زوج عن أزواجهم بسبب استحالة احلياة الزوجية بينهم 
، وقالت إن حرمان هؤالء األزواج من الزواج مرة ثانية يضطرهم إىل العيش يف اخلطيئة)1( .    

وهذا الذي قاله بنتام وشهدت به الوقائع احلياتية خري دليل عىل عظمة الترشيع اإلسالمي 
البالد  من  كثريًا  فإن  هنا  ومن   . الناس  ملشكالت  النامجة  الرضورية  احللول  إلجياد  وسبقه 
 – – الطالق  فهو  إليه  واحلاجة  بمرشوعيته  اعرتفت  الطالق  ترفض  كانت  التي  األجنبية 
يستخدم  فالطالق ال   ، اخلطر  عند  للنجاة  إليها  الناس  التي يرسع  الطوارئ  أبواب  بمثابة 
إال عند الرضورة القصوى وحني تنسد سائر األبواب الرشعية الطبيعية ألنه أبغض احلالل 

فمن يقع فيه بال سبب أو يكرره بال رضورة فهو ملعون ومطرود من رمحة اهلل تعاىل . 

وقال ابن سينا يف كتاب )الشفاء( ينبغي أن يكون إىل الفرقة سبيل ما وأال يسد ذلك من 
كل وجه ، ألن حسم أسباب التوصل إىل الفرقة بالكلية يقتيض وجوهًا من الرضر واخللل ، 
منها أن من الطبائع ما ال يألف بعض الطبائع ، فكلام اجتهد يف اجلمع بينهام زاد الرش والنبو 
– بزوج غري  – يصاب  - اخلالف - وتنغصت املعايش ، ومنها : أن من الناس من يمني 
كفء وال حسن املذاهب يف العرشة ، أو بغيض تعافه الطبيعة ، فيصري ذلك داعية إىل الرغبة 
يف غريه، إذ الشهوة طبيعية ، ربام أدى ذلك إىل وجوه من الفساد ، وربام كان املتزوجان ال 
املفارقة  إىل  أن يكون  ، فيجب  فيه  تعاونا  فإذا بدال بزوجني آخرين   ، النسل  يتعاونان عىل 

-  الطالق – سبيل ، ولكنه جيب أن يكون مشددًا فيه)2(. 

إىل غري ذلك من األقوال التي تدل عىل أن ترشيع الطالق وجه من وجوه اإلعجاز يف 

)1(  الفرقة بني الزوجني أ / عىل حسب اهلل وأنظر كتابنا : من فقه األرسة يف اإلسالم ج 1 ص 106 . 
)2(  أنظر : فقه السنة – السيد سابق – الفتح لإلعالم العريب القاهرة 2004 ص 627 . 
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بعض  عن  كبريًا  حرجًا  ويرفع   ، كثرية  رضورات  يلبي  ألنه  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن 
األزواج ، ويكون بابًا من أبواب العالج واإلصالح يف املجتمع ، ووقاية من الوقوع يف كثري 

من املخاطر واألرضار . 

رابعًا : التدابير الشرعية للحد من الطالق :

ومن وجوه اإلعجاز الترشيعي يف ترشيع الطالق ما وضعه اإلسالم من تدابري وإجراءات 
قبل الوصول إليه ، وهذه التدابري أنواع ، منها ما يسبقه ليحول دون اللجوء إليه ، ومنها ما 
يراعى عند اللجوء إليه ، وحتى يتضح اإلعجاز يف ذلك نبني تفاصيل هذه التدابري يف إجياز :

اأ – التدابري ال�صابقة :

استقرار  ألن   ، متينة  أسس  عىل  الزوجية  العالقة  بإنشاء  اإلسالمي  الترشيع  عناية   ]1[
يعقد  إنام  الزواج  وعقد   ، اإلسالم  عليها  حيرص  التي  الغايات  من  غاية  الزوجية  احلياة 
للدوام والتأبيد إىل أن تنتهي احلياة ليتسنى للزوجني أن جيعال من البيت مهدًا يأويان إليه ، 
وينعامن يف ظالله الوارفة ، وليتمكنا من تنشئة أوالدمها تنشئة صاحلة ، لذلك رشعت اخلطبة 
واالختيار عىل أساس الدين وحسن اخللق حتى تكون الصلة بني الزوجني قوية ألهنا من 
أقدس الصالت وأوثقها ، وليس أدل عىل ذلك من أن اهلل سبحانه سمى العهد والعقد بني 

الزوجني » ميثاقًا غليظًا » فقال : » واأخذن منكم ميثاقًا غليظًا « لنساء 21 . 

]2[ وأباح الترشيع اإلسالمي فسخ اخلطبة إذا تبني ألحدمها أن االختيار غري صحيح 
قبل أن تستفحل املخالفات وتقوم العالقة الزوجية .

]3[ بل إنه إذا تم العقد بينهام ومل حيدث دخول – زفاف – وال خلوة فإنه جوز حل قيد 
الزوجية وهدم هذا العقد قبل أن تتعقد األمور بالعالقة األقوى ووقوع احلمل أو الوالدة ، 

فكان الطالق قبل الدخول أو اخللوة مرشوعًا لتدارك األمر وإهناء اخلالفات .

]4[ وحني يتم ذلك الطالق قبل الدخول تأخذ املرأة نصف املهر املسمى وال عدة عليها 
وال رجعة هلا وجيب أن يتم ذلك كله باإلحسان والتسامح فام زال الطرفان عىل الرب وذلك 
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أوىل من التأجيل إىل أن تتأزم األمور وتتضح هبم املشكالت قال تعاىل : » يأيا الذين آمنوا 
إذا نكحتم املؤمنات – أي عقدتم عليهن – ثم طلقتموهن من قبل أن متسوهن – الزفاف 
والدخول- فام لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فمتعوهن ورسحوهن – طلقوهن – رساحًا 
مجياًل »))1(( ، وقال تعاىل : »ال جناح عليكم إن طلقتم النساء ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن 
فريضة – مهرًا– ومتعوهن – عوضوهن - عىل املوسع قدره وعىل املقرت – الفقري – قدره 
متاعًا باملعروف حقًا عىل املحسنني . وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد فرضتم هلن 
فريضة فنصف ما فرضتم إال أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب 

للتقوى وال تنسوا الفضل بينكم إن اهلل بام تعملون بصري«)2(.

]5[ وعند تسمية املهر وتقديره ينبغي أن يكون خفيفًا يسريًا حتى ال تتأزم العالقة وتنفض 
قبل أن تتم فأيرسهن مهرًا أكثرهن بركة كام قال النبي صىل اهلل عليه وسلم)3( وتتبني قيمة 
التيسري والتخفيف عند حدوث املشكالت والرغبة يف الطالق فيكون العبء خفيفًا  هذا 

واملشكالت أقل .

وهكذا نرى نامذج لتهيئة الزوجني لعالقة زوجية سعيدة حتقق السكينة واملودة والرمحة 
وكل تدبري منها يعترب وجهًا من وجوه اإلعجاز التي مل يسبق إليها إال الترشيع اإلسالمي ، 

وكلها تدابري للحيلولة دون الوقوع يف الطالق أو جمرد التفكري فيه .

ب- التدابري الزوجية :

إذا متت التدابري السابقة وتم زفاف الزوجني فإن الترشيع اإلسالمي يضع هلذه العالقة 
واالهنيار  اهلدم  من  وتصوهنا  واالستمرار  السعادة  هلا  حتقق  األسس  من  جمموعة  اجلديدة 
فروع  ثالثة  وهي  الزوجية  احلقوق  التدابري  هذه  وتسمى  والفراق  الطالق  يف  والتفكري 

نجملها فيام ييل :

 ، والنسب  واالستمتاع   ، باملعروف  املعارشة  وهي  الزوجني  بني  مشرتكة  حقوق   ]1[

)1(  األحزاب 49 . 
)2(  البقرة 236- 237 . 

)3( عن عائشة ريض اهلل عنها أن النبي e قال : » إن أعظم النكاح بركة أيرسه مؤنة » رواه اإلمام أمحد 145/6. 
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والتوارث ، وحرمة املصاهرة ، فإذا قام كل زوج بحق اآلخر فيها كانت السكينة واملودة 
والرمحة واستمرت العالقة الزوجية ومل يقع بينهام طالق.

]2[ حقوق للزوجة جيب عىل الزوج أن يقوم هبا وان حيافظ عليها وهي : املهر ، النفقة، 
واستمرت  العالقة  استقرت  بذلك  الزوج  قام  فإذا  العدل  أو  والقسم  الرعاية   ، اإلعفاف 

احلياة يف سالم وأمان ومل يقع بينهام طالق أو تفكري فيه .

]3[ حقوق للزوج جيب عىل الزوجة القيام هبا واملحافظة عليها ، وإذا تم ذلك نجحت 
الزوج يف  : طاعة  بعيدًا عنها وهذه احلقوق هي  والشقاق  الطالق  الزوجية وكان  العالقة 
غري معصية اهلل عز وجل ، والقرار يف البيت وعدم اخلروج من غري إذنه ، والقوامة وعدم 

املنازعة فيها .

]4[ فإذا اختل أمر من تلك األمور أو قرص أحد الطرفني يف حق اآلخر ودبت اخلالفات 
بينهام لسبب أو آلخر فإن األمر يتطلب احلكمة والتحكيم وليس اإلرساع إىل الطالق فهو 
آخر الدواء أما احلكمة فمن الزوج وتتمثل فيام أمر اهلل تعاىل به وبينه الرسول e من الكالم 
الطيب واملوعظة احلسنة والنصيحة اهلادئة ، فإن مل تستجب كان اهلجر يف املضاجع داخل 
حجرة النوم دون أن حيس ذلك أحد، فإن مل تستجب كان الرضب اخلفيف الذي ال يكرس 
وال يسيل دما وال يتلف عضوًا يف غري الوجه والرأس واملقاتل وصدق اهلل العظيم » الرجال 
فالصاحلات  أمواهلم  من  أنفقوا  وبام  بعض  عىل  بعضهم  اهلل  فضل  بام  النساء  عىل  قوامون 
قانتات حافظات للغيب بام حفظ اهلل .والاليت ختافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن يف 

املضاجع وارضبوهن فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن سبياًل إن اهلل كان عليًا كبريًا  النساء 34 .

العالقة  يف  البني  ذات  إصالح  يف  الترشيعي  واإلعجاز  الرشعية  التدابري  وتتتابع   ]5[
الزوجية حرصًا عىل بقائها واستمرارها وبعيدًا عن الطالق والفراق فيدعو أهل الزوجني إىل 
التدخل بينهام باحلكمة واهلدوء إلصالحهام ومعاونتهام عىل استمرار العالقة الزوجية بينهام 
وعدم اللجوء إىل الطالق فيأمر باجتامع حكمني من األرستني لالستامع إليهام وتوجيههام إىل 
اخلري وإبعادمها عن الشقاق والطالق ، ويف ذلك يقول اهلل عز وجل : » واإن خفتم �صقاق 
بينهما فابعثوا حكمًا من اأهله وحكمًا من اأهلها اإن يريدا اإ�صلحًا يوفق اهلل بينهما اإن 
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اهلل كان عليمًا خبريا «  النساء 35   ويقول سبحانه : » واإن امراأة خافت من بعلها ن�صوزًا 
اأو اإعرا�صًا فل جناح عليهما اأن ي�صلحا بينهما �صلحًا وال�صلح خري واأح�صرت الأنف�س 

ال�صح واإن حت�صنوا وتتقوا فاإن اهلل كان مبا تعلمون خبريًا «  النساء 128.

جـ- التدابري الإجرائية :

إذا نفدت كل الوسائل السابقة وفشلت يف إصالح ذات البني وانسدت مجيع األبواب 
الترشيع  فإن  الطالق  يف  حمصورًا  احلل  وأصبح  الزوجية  العالقة  استمرار  أمام  والطرق 
اإلعجاز  عىل  تدل  التي  والضوابط  الرشوط  من  مجلة  يقدم  وإيقاعه  إجرائه  يف  اإلسالمي 

وتقلل من كثرة الطالق وبيان ذلك فيام ييل :

]1[  أن ترشيع اإلسالم للطالق وسط بني القوانني واملجتمعات األخرى فهو مل يرخص 
فيه ألي سبب كام فعلت اليهود ، ومل يمنعه منعًا باتًا كام فعلت املسيحية ومل جيعله بال حدود 
كام كانت اجلاهلية ، ومل يضيقه إىل حد املنع كام تفعل املذاهب املسيحية وإنام جعله ثالث 

مرات متفرقات ، متكن املراجعة بعد األوىل والثانية وتكون بائنًا بينونة كربى بعد الثالثة .

قال الشيخ السيد سابق )1( عن الطالق عند اليهود : » الذي دون يف الرشيعة عند اليهود 
امرأته،  من  بأمجل  بالتزوج  الرجل  كرغبة  عذر  بغري  يباح  الطالق  أن  العمل  عليه  وجرى 
ولكنه ال حيسن بدون عذر ، واألعذار عندهم قسامن: األوىل عيوب اخللقة ومنها : العمش 
واحلول والبخر واحلدب والعرج والعقم ، والثاين عيوب األخالق وذكروا منها : الوقاحة 
املطاعم  يف  والتأنق   ، والبطنة  والنهمة  واإلرساف  والعناد  الشكاسة   ، والوساخة  والثرثرة 
والفخفخة ، والزنى أقوى األعذار عندهم ، فيكفي فيه اإلشاعة وإن مل تثبت ، إال أن املسيح 
الطالق مهام تكن  أن تطلب  فليس هلا  املرأة  ، وأما  الزنى  يقر منها إال علة  السالم مل  عليه 
عيوب زوجها ولو ثبت عليه الزنى ثبوتًا ... وقال عن الطالق يف املذاهب املسيحية : ترجع 

مجيع املذاهب املسيحية التي تعتنقها أمم الغرب املسيحي إىل ثالثة مذاهب :

املذهب الكاثوليكي : حيرم الطالق حترياًم باتًا ، وال يبيح فصم الزواج ألي سبب مهام 

)1(  فقه السنة ص628. 
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عظم شأنه وحتى اخليانة الزوجية نفسها ال تعد يف نظره مربرًا للطالق ، وكل ما يبيحه يف 
حالة اخليانة الزوجية هو التفرقة اجلسمية بني شخيص الزوجني ،  مع اعتبار الزوجية قائمة 

بينهام من الناحية الرشعية .

حمدودة  حاالت  يف  الطالق  يبيحان  والربوتستانتي  األرثوذوكيس  اآلخران  واملذهبان 
 ، أخرى  مرة  يتزوج  أن  واملرأة  الرجل  من  ولكنهام حيرمان عىل كل  الزوجية  اخليانة  أمهها 
وتعتمد املذاهب املسيحية التي تبيح الطالق يف حالة اخليانة الزوجية عىل ما ورد يف إنجيل 
متى عىل لسان املسيح إذ يقول » من طلق امرأته إال لعلة الزنى جيعلها تزين)1( » ، وتعتمد 
املذاهب املسيحية يف حتريمها الزواج عىل املطلق واملطلقة عىل ما ورد يف إنجيل مرقص » من 
طلق امرأته وتزوج بأخرى يزين عليها ، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزين«)2( .

وقال عن الطالق يف اجلاهلية : » قالت أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها : كان الرجل 
العدة ، وإن طلقها مائة  إذا راجعها وهي يف  امرأته  امرأته ما شاء أن يطلقها، وهي  يطلق 
مرة أو أكثر حتى قال رجل المرأته : واهلل ال أطلقك فتبيني مني ، وال آويك أبدًا ، قالت 
وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك فكلام مهت عدتك ، أن تنقيض راجعتك ، فذهبت املرأة حتى 
دخلت عىل عائشة فأخربهتا فسكتت حتى جاء النبيe فأخربته ، فسكت النبي e حتى نزل 
القرآن »الطلق مرتان فاإم�صاك مبعروف اأو ت�صريح باإح�صان  « البقرة 229 قالت عائشة : 

فاستأنف الناس الطالق مستقباًل من كان طلق ، ومن مل يكن طلق »)3( .

ومن هذا العرض تتبني ميزة الترشيع اإلسالمي يف الوسطية واالعتدال ومراعاة الفطرة 
ومالءمة األحوال والظروف وهذا احد وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق.

الرجل  حق  من  الطالق  جعل  اإلسالمي  الترشيع  أن  أيضًا  اإلعجاز  وجوه  ومن   ]2[
وحده ألنه أحرص عىل بقاء الزوجية حيث أنفق يف سبيلها من املال ما حيتاج إىل إنفاق مثله 
أو أكثر إذا طلق وأراد زواجًا آخر حيث سيتحمل أعباء الزواج األول والطالق وآثاره ثم 

)1( إنجيل متى اإلصحاح اخلامس 23/22
)2( إنجيل مرقص ، اإلصحاح العارش 11

)3(  رواه الرتمذي رقم 1192 . بإسناد لني .
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أعباء إنشاء الزواج الثاين ، فهو بمقتىض عقله ومزاجه يكون أصرب عىل ما يكره من املرأة 
فال يسارع إىل الطالق لكل غضبة يغضبها أو سيئة منها يشق عليه احتامهلا ، واملرأة أرسع 
منه غضبًا وأقل احتاماًل ، وليس عليها من تبعات الطالق ونفقات البيت والزواج مثل 
ما عليه ، فهي أجدر باملبادرة إىل حل عقدة الزوجية ألدنى األسباب أو ملا ال يعد سببًا 
التعليل األخري أن األفرنج  صحيحًا إن أعطى هلا هذا احلق ، والدليل عىل صحة هذا 
فصار  عندهم  الطالق  كثر  السواء  عىل  والنساء  للرجال  حقًا  الطالق  طلب  جعلوا  ملا 

أضعاف ما عند املسلمني .

وال يعني ذلك أن اإلسالم ظلم املرأة بجعل الطالق يف يد الرجل وحده ألن اإلسالم 
أعطى املرأة حقًا آخر تتحمل فيه جانبًا ماليًا وهو حق اخللع فهو بالنسبة للمرأة كالطالق 
بالنسبة للرجل وكام أن الرجل يف الطالق يتحمل أعباء مالية لذلك قد يرتاجع عنه فإن املرأة 
يكون  وهبذا   ، عنه  ترتاجع  أن  يمكن  لذلك  للرجل  تعويضًا  مالية  أعباء  تتحمل  اخللع  يف 
الترشيع اإلسالمي أعدل الترشيعات وأعظمها مساواة بني الرجل واملرأة وهذا وجه أخر 

من وجوه اإلعجاز الترشيعي .

]3[ ومن وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق أنه ال يقع من أي رجل ويف أي حال وبأي 
لفظ إنام يقع بضوابط معينة وبرشوط حمددة ويف أحوال خاصة ، فقد اتفق العلامء عىل أن الذي 
يصح طالقه هو الزوج البالغ العاقل املختار أما غري الزوج أو الزوج غري البالغ أو غري العاقل 
أو املكره فال يصح طالقه ويعترب لغوا: فعن عىل كرم اهلل وجهه عن النبي e أنه قال: » رفع القلم 

عن ثالثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى حيتلم وعن املجنون حتى يعقل)1(.

وعن أيب هريرة عن النبي e قال : » كل طالق جائز  إال طالق املغلوب عىل عقله«))2((، 
وال يقع الطالق إال عىل زوجة .

]4[ ومن وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق إنه ال يقع إال بألفاظ معينة منها ما هو 
رصيح ال حيتاج إىل نية وهي ألفاظ : الطالق والفراق والرساح . ومنها ما هو كناية ال يقع 

)1(  رواه أمحد 100/6 ، وأبو داود 4403 ، والرتمذي 1423 . وقال حديث حسن غريب
)2(  الرتمذي 1191 ، ضعيف.
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إال بنية الطالق وهي األلفاظ التي حتتمل أكثر من معنى فريجع فيها إىل الزوج لبيان نيته 
فإن قصد الطالق كان طالقًا وإال مل يكن ويف هذا تضييق لفرص الطالق ، ويلحق باأللفاظ 
تعليق  بالكناية  يلحق  ومما   ، والوكالة  األخرس  من  واإلشارة  الواضحة  الكتابة  الرصحية 

الطالق عىل رشط أو زمن عىل تفصيل يف ذلك .

]5[ ومن وجوه اإلعجاز الترشيعي يف إجراء الطالق أنه ال يصح  يف كل حال بل هو 
طلقة  يكون  بأن  وذلك  ومصلحة  ومعنى  لفظًا  للسنة  وفقًا  يتم  الذي  وهو  سني   : نوعان 
واحدة بلفظ رصيح بعد الدخول عىل زوجة يف طهر مل جيامعها فيه وليست حاماًل . وإنام 
كان ذلك سنيًا ألنه موافق للسنة ال يظلم املرأة وال يطيل عليها العدة وهو معنى قوله تعاىل : 
» ياأيها النبي ، اإذا طلقتم الن�صاء فطلقوهن لعدتهن  « الطالق 1 ، أي البتداء العدة مبارشة 
وألن هذا الطالق هو املوافق لقوله تعاىل: » الطالق مرتان« أي مرة واحدة تعقبها رجعة ، 

ثم مرة ثانية تعقبها رجعة.

والنوع الثاين هو البدعي أي املخالف للرشع ، وذلك بأن يكون ثالثًا دفعة واحدة، أو يف 
حيض ،أو يف طهر جامعها فيه؛ألن الدفعة الواحدة خمالف لقوله تعاىل : » الطالق مرتان« 
وألن الطالق يف احليض خمالف لقوله تعاىل » فطلقوهن لعدهتن« ألن احلائض ال تبدأ العدة 
فيه  الثالث ال رجعة  الطالق  القادمة فتطول عدهتا وهذا إرضار هبا، وألن  إال يف احليضة 
فيخالف الرشع ، وقد أمجع العلامء عىل حتريمه ، واختلفوا يف وقوعه ملا روى عن عبد اهلل 
e ، فسأل عمر  بن عمر ريض اهلل عنهام أنه طلق امرأته وهي حائض عىل عهد رسول اهلل 
ابن اخلطاب رسول اهلل e عن ذلك فقال رسول اهلل e : » مره فلرياجعها ثم ليمسكها حتى 
تطهر ثم حتيض ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك ، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك 
العدة التي أمر اهلل – سبحانه – أن تطلق هلا النساء » ، ويف رواية أن ابن عمر ريض اهلل عنه 
طلق امرأة له وهي حائض تطليقه ، فذكر ذلك عمر للنبي e فقال : » مره فلرياجعها ، ثم 
ليطلقها طاهرًا »)1(، وإنام كان هذا التنويع من وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق ملا فيه 

من تقييد للطالق وحتجيم إليقاعه وكثرته .

)1( انظر صحيح البخاري 312/3 برقم 4908 ، وصحيح مسلم 1095/2
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]6[  ومن وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق أيضًا أنه نوعان :

رجعي وبائن ، أما الرجعي فهو الطالق السني السابق الذي يكون طلقة واحدة يف طهر 
مل جيامعها فيه ، وقد اتفق الفقهاء عىل أنه حيرم عىل الزوج أن يطلقها ثالثًا بلفظ واحد أو 
بألفاظ متتابعة يف طهر واحد ، وعللوا ذلك بأنه إذا أوقع الطلقات الثالث ، فقد سد باب 
الطالق متعددا ملعنى  الشارع جعل  املراجعة ألن  الندم والرغبة يف  التالقي والتدارك عند 
التدارك عند الندم ، وفضاًل عن ذلك فإن املطلق ثالثًا قد أرض باملرأة من حيث أبطل حمليتها 
بطالقه هذا ، وأما الثاين وهو البائن فهو عبارة عن الطالق الذي ال رجعة بعده وهو الطالق 
قبل الدخول أو الطالق عىل مال أو خلع ، والطالق الثالث ، والبائن نوعان بينونة صغرى 
وهي خالف الثالث ويمكن تداركها بعقد جديد ومهر جديد أما الطالق الثالث فال تدارك 
بعده إال بزواج رجل آخر زواجًا رشعيًا مع دخول بال قيد وال رشط ثم انتهاء ذلك الزواج 
هناية رشعية حينئذ جيوز للزوج السابق األول أن يتقدم إليها بشكل جديد كسائر الرجال 

وإذا تزوجها كان له عليها ثالث طلقات جديدة ألن العالقة السابقة تم هدمها .

]7[  والرجعة أو املراجعة بعد الطلقة األوىل أو الثانية وجه من وجوه اإلعجاز الترشيعي 
إليه من سكن  الزوجية ما هتدف  العالقة  إىل  إىل جماريا وتعيد  املياه  تعيد  الطالق ألهنا  يف 
ومودة ورمحة ، وفيها درس عظيم لكال الزوجني أن يندم عىل ما حدث وان يعزم عىل أال 
يرتب�صن  »واملطلقات  تعاىل  قال  والعالج  لإلصالح  فرصة  الطالق  يكون  وهبذا   ، يعود 
باأنف�صهن ثلثة قروء ول يحل لهن اأن يكتمن ما خلق اهلل يف اأرحامهن ان كن يوؤمن 
باهلل واليوم الآخر وبعولتهن اأحق بردهن يف ذلك اإن اأرادوا اإ�صلحًا ولهن مثل الذي 

عليهن باملعروف وللرجال عليهن درجة واهلل عزيز حكيم «  البقرة : 228.

]8[  ومن وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق الرجعي أن املرأة املطلقة تبقى يف بيت 
الزوجية ومتارس كل نشاطها وحقوقها بل وتتزين لزوجها لعله يراجعها وتبدي له األسف 
والندم حتى ولو كانت صاحبة حق ألن ذلك من املعارشة باملعروف ومن العفو والتسامح 
من  ذلك  ويف   ، فعاًل  أو  قواًل  فرياجعها  حدث  ما  عىل  ويندم  نفسه  الزوج  يراجع  وبذلك 
السرت ما فيه ومن املحافظة عىل العالقة الزوجية حتى يف املحن والشدائد ورب ضارة نافعة 
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وأشد  وأصلب عودًا  أكثر حبًا  املراجعة  ثم  الثانية  أو  األوىل  الطلقة  بعد  الزوجان  فيخرج 
حفاظًا عىل العالقة الزوجية وبخاصة لو كان بينهام أوالد ، قال تعاىل : » ياأيها النبي اإذا 
طلقتم الن�صاء فطلقوهن لعدتهن واأح�صوا العدة واتقوا اهلل ربكم ل تخرجوهن من 
بيوتهن ول يخرجن اإل اأن ياأتني بفاح�صة مبينة وتلك حدود اهلل ومن يتعد حدود 
اهلل فقد ظلم نف�صه ل تدري لعل اهلل يحدث بعد  ذلك اأمرا «  الطالق : 1  ومن هذا نعلم 
أن الطالق الرجعي – يف فرتة العدة – ال يمنع سائر احلقوق الزوجية التي سبقت اإلشارة 
إليها ألن عدة الطالق الرجعي استمرار للعالقة الزوجية وباب الستئنافها يف أي حلظة قبل 
انتهاء العدة ولو مات أحد الزوجني يف العدة ورثه اآلخر .. وهكذا وال تتوقف املراجعة 
عىل موافقة الزوجة أو علمها ألهنا مازالت يف فرتة الزوجية وبيت الزوجية بل ويستحب هلا 

أن تسعى إىل املراجعة بكل الوسائل . 

]9[ وأحيانًا يكون الطالق عن طريق القضاء رفعًا للظلم عن املرأة وهذا وجه أخر من 
وجوه اإلعجاز الترشيعي حيث اهلدف من الطالق هنا عن طريق القايض هو إنقاذ املرأة من 
رضر اكرب وقع عليها وال حيلة هلا يف رفعه ألن الطالق بيد الرجل وهو رفض الطالق فلو 
بقى األمر لرغبته الستمر الظلم ولو رفع األمر إىل القضاء كان العدل عن طريق الطالق وملا 
كان الطالق حقًا للرجل وحده يف األحوال العادية فإنه ال ينتقل إىل القايض إال يف حاالت 
 : مخس  احلاالت  وهذه  شيئًا  إزاءها  املرأة  تستطيع  ال  التي  الرضورة  حاالت  وهي  خاصة 
العجز عن النفقة ، والرضر الذي يتناقض مع املعارشة باملعروف كالرضب الشديد أو السب 
القبيح أمام الناس أو أي إيذاء أخر ال يطاق أو إكراهها عىل ارتكاب املنكرات .. واحلالة 
الثالثة التطليق بسبب غيبة طويلة كاملسافر جمهول العنوان أو املحبوس بحكم سنة أو أكثر 
ألن هذا يرض املرأة ويمنع النفقة ويعرضها للخطر واالنحراف فكان من العدل إنقاذها وال 
جمال إال للقضاء ، واحلالة الرابعة التطليق ملرض الرجل مرضًا يمنعه من املعارشة أو ينقل 
العدوى بمرض إليها ، واخلامسة طالق املويل الذي حلف أال جيامع زوجته فإن القايض 
حيدد له أربعة أشهر للرجوع عن يمينه ومعارشة زوجته وإال طلقها القايض رفعًا للرضر 

الذي حلق هبا ووقع عليها . 
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باملرأة  النازل  الرضر  زوال  وهو  عام  واحد  ضابط  إىل  ترجع  رأينا  كام  احلاالت  ومجيع 
ويكون التطليق رفعًا وإزالة هلذا الرضر وهذا أيضًا يؤكد مجال الترشيع اإلسالمي واهتاممه 

برفع الظلم عن املرأة ولو كان ذلك بالطالق . 

وعدل  كامل  وإصالح  ناجع  دواء  إنه  بل  األحوال  كل  يف  سيئًا  إذن  الطالق  فليس 
ورضوري يف كثري من األحوال وهبذا يكون ترشيع الطالق أو التطليق عن طريق القضاء 
وجها من وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق ومن هذا القبيل أيضًا طالق احلكمني ، فإذا 
اتفق احلكامن املختاران لإلصالح بني الزوجني عىل الطالق ألن أبواب الصلح مغلقة كان 

الطالق واجبًا وقام به القايض أو ألزم الزوج به .     

خامسًا : ومن وجوه اإلعجاز التشريعي في الطالق :

أن حكمه التكليفي ليس واحدًا للجميع بل يرتاوح حكمه بني األحكام التكليفية اخلمسة 
ليناسب كل حكم منها أحوال األزواج والزوجات والبيئات فاألصل فيه احلظر واملنع ملا 
روي عن الرسول e أنه قال : »ما أحل اهلل شيئا أبغض إليه من الطالق« ))1(( وقد ذهب 
اجلمهور إىل أن األصل يف الطالق اإلباحة وقد خيرج عنها يف أحوال وذهب آخرون إىل أن 
األصل فيه احلظر ، وخيرج عن احلظر يف أحوال ، وعىل كل فالفقهاء متفقون يف النهاية عىل 
أنه تعرتيه األحكام اخلمسة فيكون مباحًا أو مندوبًا أو واجبًا كام يكون مكروهًا أو حرامًا ، 

وذلك بحسب الظروف واألحوال التي ترافقه بحسب ما ييل : 

1. فيكون واجبًا كاملويل إذا آبى الفيئة إىل زوجته بعد الرتبص عىل مذهب اجلمهور ، أما 
احلنفية فإهنم يوقعون الفرقة بانتهاء املدة حكام وكطالق احلكمني يف الشقاق إذا تعذر عليهام 

التوفيق بني الزوجني ورأيا الطالق عند من يقول بالتفريق لذلك . 

الصالة  – مثل  الواجبة عليها  اهلل  الزوجة يف حقوق  إذا فرطت  إليه  مندوبًا  2. ويكون 
ونحوها – وكذلك يندب الطالق للزوج إذا طالبت زوجته ذلك للشقاق. 

)1( أخرجه أبو داود 631/2 مرسال ، ثم ذكره موصوال ورجح غري واحد من العلامء إرساله كام يف التلخيص اجليد 
البن حجه 205/3 .  
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3. ويكون مباحًا عند احلاجة إليه لدفع سوء خلق املرأة وسوء عرشهتا أو ألنه ال حيبها . 

4. ويكون مكروهًا إذا مل يكن ثمة من داع إليه مما تقدم ، وقيل : هو حرام يف هذه احلال 
ملا فيه من اإلرضار بالزوجة من غري داع إليه . 

5. ويكون حرامًا حني يتم يف احليض أو يف طهر جامعها فيه ، وهو الطالق البدعي .

قال الدردير : وأعلم أن الطالق من حيث هو جائز ، وقد تعرتيه األحكام األربعة من 
حرمة وكراهة ووجوب وندب )1( .

ومن هذه األحكام املتعددة يعرف كل زوج مسئوليته إزاء هذا الوضع إذا طرأ أما إذا مل 
تطرأ حاجة فاألصل هو استقرار احلياة الزوجية واستمرار السكن واملودة والرمحة وعدم 

اللجوء إىل هذا الطارئ إال عند احلاجة إليه والعجز عن دفعه بأي شكل . 

سادسًا : العناية بالمرأة للوقاية من آثار الطالق :

ومن وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق العناية الفائقة باملرأة املطلقة للوقاية من أرضار 
الطالق وذلك ملا ييل : 

1- وجوب وحلول مؤخر الصداق للمرأة الذي كان مؤجاًل ألقرب األجلني الطالق 
أو الوفاة . 

2- وجوب العدة وهي فرتة انتقال من الزوج السابق إىل الزوج اجلديد إن وجد وهي 
تتفاوت بني املرأة التي حتيض واملرأة التي ال حتيض فعدة احلائض ثالث حيضات لقوله تعاىل: 
»واملطلقات يرتبصن بأنفسهن ثالثة قروء وال حيل هلن أن يكتمن ما خلق اله يف أرحامهن إن 
كن يؤمن باهلل واليوم اآلخر وبعولتهن أحق بردهن يف ذلك إن أرادوا إصالحا«  البقرة 228  
الرحم من احلمل حتى  براءة  ، وملعرفة  الطلقتني األوىل والثانية  بعد  للمراجعة  وهي فرتة 
ال يسقى ماء الزوج اجلديد زرع الزوج السابق ، كام أهنا فرتة رضورية طبية لتهيئة الرحم 

)1(  الدر املختار 227/3 ، الرشح الكبري 361/2 مغني املحتاج 307/3 ، املغني 296/7 ، 297 واملوسوعة الفهية 
ج 29 ص 9/8 . 
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لزواج جديد حيث ثبت علميًا وطبيًا حاجة الرحم إىل ذلك . أما إن كانت ال حتيض فعدهتا 
ثالثة أشهر لقوله تعاىل : » والالئي يئسن من املحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدهتن ثالثة 
أشهر والالئي مل حيضن » الطالق 4 أما احلوامل فعدهتن وضع احلمل لقوله تعاىل : » وأوالت 

األمحال أجلهن أن يضعن محلهن ..«  الطالق 4  .    

3- وجوب نفقة العدة إذا كان الطالق رجعيًا لقوله تعاىل : » اأ�صكنوهن من حيث �صكنتم 
فأنفقوا عليهن حتى  » وإن كن أوالت محل   : الطالق 6 ولقوله يف احلوامل    » من وجدكم 
يضعن محلهن ..« الطالق 6 أما املطلقة طالقًا بائنًا فقد اختلف الفقهاء يف وجوب نفقتها عىل 
ثلثة اأقوال : )1( ال نفقة هلا وال سكنى . )2( هلا السكنى والنفقة . )3( هلا السكنى فقط. 

والراجح أن هلا السكنى والنفقة .

4- وجوب املتعة تعويضًا هلا عن الطالق قال تعاىل : » وللمطلقات متاع باملعروف حقا 
متاعًا  املقرت قدره  املو�صع قدره وعلى  » ومتعوهن على  البقرة 241 وقوله   » املتقني  على 

باملعروف حقا على املح�صنني « البقرة 236 . .    

5- وجوب احلضانة هلا إن كان هلام أبناء وما يتبع ذلك من نفقات هؤالء األبناء وأجرة 
احلضانة والسكن ، قال تعاىل : » وعىل املولود له رزقهن وكسوهتن باملعروف ال تكلف نفس 
إال وسعها ال تضار والده بولدها وال مولود له بولده وعىل الوارث مثل ذلك ..« البقرة 233 

اأر�صعن  فاإن   «   : تعاىل  لقوله  احلولني  دون  للمولود  الرضاعة  أجرة  وجوب   -6
له ف�صرت�صع  تعا�صرمت  واإن  مبعروف  بينكم  وائتمروا  اأجورهن  فاآتوهن   لكم 
اإذا  عليكم  جناح  فل  اأولدكم  ت�صرت�صعوا  اأن  اأردمت  واإن   « وقوله   6 الطالق   ».. اأخرى   

�صلمتم ما اآتيتم باملعروف ..« البقرة 233 .

فأين نجد مثل هذه الترشيعات العادلة الرحيمة الفاضلة يف غري الترشيع اإلسالمي الذي 
أعجز بجامله وعدله ورمحته وفضله وتكريمه للمرأة مجيع الترشيعات . 
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سابعًا : كفالة اهلل عز وجل :

تكفل اهلل تعاىل – وهو الغني احلميد – لكال الزوجني املستقيمني عىل رشيعته إن تفرقا 
بعد كل املحاوالت الرشعية لإلصالح وانسداد مجيع األبواب إال الطالق أن يغني كاًل منهام 
وأن يعوضه خريًا عام فاته فقال : »واإن يتفرقا يغن اهلل كل من �صعته وكان اهلل وا�صعًا 
حكيمًا« النساء 130 إما إن كانا ظاملني أو كان أحدمها ظاملًا فعىل الباغي تدور الدوائر ، ألن 
العالقة الزوجية موثقة مؤكدة فال جيوز اإلخالل هبا لغري عذر وال جيوز التهوين من شأهنا 
بغري سبب وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة ويضعف من شأهنا فهو بغيض إىل 
اإلسالم لفوات املنافع وذهاب مصالح كل من الزوجني فعن ابن عمر أن رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم قال : »أبغض احلالل إىل اهلل الطالق«)1( وأي إنسان أراد أن يفسد ما بني 
الزوجني من عالقة فهو يف نظر اإلسالم خارج عنه ، وليس له رشف االنتساب إليه لقول 
امرأة عىل زوجها«)2( أي أفسدها ، وقد حيدث أن بعض  منا من خبب  »ليس   :  e الرسول
النسوة حتاول أن تستأثر بالزوج وحتل حمل زوجته ، واإلسالم ينهى عن ذلك أشد النهي، 
e قال : »ال تسأل املرأة طالق أختها لتستفرغ  فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل 
صحفتها – حتظى بزوجها – ولتنكح فإنام هلا ما قدر هلا«)3( والزوجة التي تطلب الطالق 
من غري سبب وال مقتض حرام عليها رائحة اجلنة فعن ثوبان أن رسول اهلل e قال : أيام امرأة 
سألت زوجها طالقًا من غري بأس حرام عليها رائحة اجلنة«)4( وهذا وجه آخر من وجوه 
اإلعجاز الترشيعي يف الطالق حيث محل كاًل من الزوجني مسئوليته يف هذا اخلطر اجلسيم .

)1( أخرجه أبو داود 2178 . والصحيح أنه مرسل . 
)2(  أبو داود 2175 .  بإسناد حسن

)3(  البخاري 6601 .  
)4( مسند أمحد 277/5 .  بإسناد حسن
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اخلامتة 
لنا من فقرات هذا البحث مجلة من وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق نجملها  تبني 

فيام ييل :

أن األصل هو استمرار احلياة الزوجية يف جو من السكينة واملودة والرمحة واحلفاظ . ١
عليها بكل الوسائل .

أن األصل يف الطالق احلظر واملنع إال لرضورة وتتنوع هذه الرضورة فتجعل احلكم . ٢
يتفاوت بني الوجوب والتحريم والكراهة والندب واإلباحة .

أن الفطرة والظروف تستدعي أن يكون إىل الفرقة سبيل وقاية من رضر أكرب وخطر أعظم.. ٣

أن الترشيع اإلسالمي بترشيع الطالق متيز عىل سائر الترشيعات والبيئات بالوسطية . ٤
واالعتدال والتكريم واملساواة .

أن الترشيع اإلسالمي سن من التدابري الواقية من الطالق ما حيول دون وقوعه إال . ٥
يف أضيق احلدود فتدابري قبل الزواج ، وتدابري أثناء الزواج ، وتدابري للحيلولة دون 
الوصول إىل باب الطالق، وتدابري عند رضورة إيقاع الطالق وكل تدبري منها حيمل 

وجهًا من وجوه اإلعجاز .

أن الترشيع اإلسالمي قيد الطالق بقيود عديدة للحد من إيقاعه فجعل منه السني . ٦
والبدعي والرجعي والبائن .

البديل . ٧ املرأة  أن الترشيع اإلسالمي جعل الطالق للرجال حلكمة واضحة وأعطى 
يف اخللع .

عىل . ٨ يفوت  حتى  حمددة  وصيغ  معينة  بألفاظ  الطالق  قيد  اإلسالمي  الترشيع  أن 
املتالعبني أالعيبهم
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كريمة . ٩ حياة  هلا  يكفل  بام  الطالق  بعد  املرأة  بحقوق  أهتم  اإلسالمي  الترشيع  أن 
وتعويضًا كافيًا . 

أن اهلل تعاىل تكفل للمتقني املستقيمني من األزواج ذكورًا وإناثًا باخلري والسعة وتوعد . ١٠
الظاملني بالعقاب األليم وهكذا تعددت وجوه اإلعجاز الترشيعي يف الطالق بام يلجم 

األفواه البغيضة واألفكار املسمومة ضد الترشيع اإلسالمي بعامة والطالق بخاصة .

واحلمد هلل رب العاملني ،،،،،

المراجع 

]1[ القرآن الكريم .

]2[ إنجيل متى ومرقص .

]3[ األحوال الشخصية لإلمام حممد أبو زهرة .

]4[ التلخيص احلبري البن حجر .

]5[ الدر املختار البن عابدين .

]6[ سنن أيب داود . 

]7[ سنن الرتمذي .

]8[ الرشح الكبري للدردير .

]9[ صحيح البخاري .

]10[ صحيح ابن ماجه .

]11[ فتح الباري رشح صحيح البخاري البن حجر .

]12[ الفرقة بني الزوجني للشيخ عىل حسب اهلل .

]13[ فقه السنة للسيد سابق .

]14[ من فقه األرسة يف اإلسالم . د./ حممد نبيل غنايم 

]15[ جملة األحكام العدلية . عىل حيدر 
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]16[ جممع الزوائد للهيثمي .

]17[ املسند لإلمام أمحد بن حنبل .

حممد فؤاد عبد الباقي  ]18[ املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم . 

]19[ املعجم الوسيط .جممع اللغة العربية 

]20[ املغني البن قدامه .

]21[ مغني املحتاج للخطيب الرشبيني .

]22[ املوسوعة الفقهية وزارة األوقاف – الكويت
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الإعجاز الت�سريعي في الحقوق 
القت�سادية الم�ستركة بين الرجل 
والمراأة كدليل على تكريم المراأة

اإعـداد

دكتورة/ �صريين فتحي عبد احلميد



متهيد
من  سلسلة  عىل  يقوم  جمتمع،  ونظام  ورشيعة  عقيدة  دين  اإلسالمي  الدين  كان  ملا 
فإن  بربه وبنفسه وبأخيه اإلنسان،  املسلم يف عالقته  تنظم حياة  التي  الرشائع واألحكام 
القرآن الكريم ـ وهو دستور املسلمني ـ خياطب النساء كام خياطب الرجال، حتى شملت 

أحكامه اجلنسني معًا.

وألن املرأة يف نظر الرشع اإلسالمي إنسان مكلف يتمتع بكامل األهلية، فهي متثل نصف 
املجتمع البرشي، والبد هلذا النصف إال أن يشارك نصفه الثاين، ليساهم النصفان معًا يف 
بناء املجتمع اجلديد، الذي، الذي بنى أساسه عىل قواعد ثابتة من احلرية والعدالة واملساواة 

من غري حماباة جنس عىل حساب جنس آخر.

هذا يعنى يف عرف الترشيع اإلسالمي أن املرأة صنو الرجل يف إنسانيته، هلا ما له، وعليها 
ما عليه من احلقوق والواجبات مراعيًا يف ذلك طبيعة كل منهام وإمكاناته.

من هذا املنطلق نجد هناك حقوقًا خص اإلسالم هبا املرأة فيام يتعلق بجميع مراحل احلياة 
الزوجية، وحقوقا أخرى يشرتك فيها الرجال والنساء.

يتعلق بجميع مراحل احلياة  فيما  املراأة  الإ�صلم  بها  التي خ�س  اأما عن احلقوق 
الزوجية فهي:

1ـ حق املرأة يف املهر عند الزواج.

2ـ حق املرأة يف النفقة بموجب الزوجية.

3ـ حق املرأة يف أجرة الرضاع.

4ـ حق املرأة يف أجرة احلضانة.

5ـ حق املرأة يف املتعة.
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واأما عن احلقوق القت�صادية امل�صرتكة بني الرجل واملراأة فهي:

1ـ حق املرأة يف الترصفات املالية.

2ـ حق املرأة يف النفقة بموجب درجة القرابة.

3ـ حق املرأة يف املرياث.

4ـ حق املرأة يف العمل والكسب واستقالهلا االقتصادي.

5ـ حق املرأة يف التعليم والتعلم.

وسوف نخص بالدراسة والتفصيل يف هذا البحث حق املرأة يف املرياث، وحاالت مرياث 
املرأة يف الرشيعة اإلسالمية، ثم نعقد مقارنة رسيعة بني ما أعطى اإلسالم للمرأة من حقوق، 
وما استطاعت اجلهود البرشية املبذولة أن تقدمه هلا، وعىل رأسها اتفاقية القضاء عىل مجيع 

أشكال التمييز ضد املرأة CEDAW حيث تعترب بيانًا عامليًا بحقوق املرأة اإلنسانية.

أواًل: حق المرأة في الميراث

لقد ظل وضع املرأة عىل حال من احلرمان حتى جاء اإلسالم وغري نظرته إىل اإلنسان، 
وفك احلصار املفروض عىل املرأة، وكرس طوق احلرمان، وقرر حقها يف املرياث من والديا 
وأقربائها، ومل يعد قرار انتقال امللكية بعد الوفاة مرهونًا برغبة األب أو زعيم األرسة حيث 

يورث من يشاء وحيرم من يشاء! 

وإنام أصبح اإلسالم نظامًا ترشيعيًا اجتامعيًا بقانون إهلى يعتمد أساسًا عىل صلة القرابة 
من امليت سواء من الذكور أو اإلناث، ضعفاء وأقوياء، كبار وصغار، حتى األجنة يف بطون 

أمهاهتا هلم نصيبهم كاماًل عند الوالدة)4(.

وجاءت اآلية الكريمة تقرر حق املرأة والرجل يف املرياث عىل السواء. قال تعاىل:

ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأَلْقَرُبوَن  َّ ا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواأَلْقَرُبوَن َولِلنرَِّساء َنِصيٌب ممرِّ َّ َجاِل َنصيٌِب ممرِّ ﴿  لِلررِّ
ْفُروضًا ﴾ ]النساء/7[. مِمَّا َقلَّ ِمْنُه َأْو َكُثَر َنِصيبًا مَّ
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الوالدان واألقربون، سواء كانت  تركة يرتكها  املرأة يف كل  لتقرر حق  اآلية  نزلت هذه 
قليلة أو كثرية.. وأصبح هذا احلق   طبع بطابع الوحي الرباين الذي ال قبل ألحد بنسخه أو 

تعديله أو تغيري شء من أحكامه.

وهبذا يكون الرشع اإلسالمي »هو أول ترشيع يف العامل كله تناول بالتفصيل حق املرأة يف 
تركة امليت ال يأكل منها شيئًا إال )كل باغ أثيم(.

ثانيًا: حاالت ميراث المرأة في الشريعة اإلسالمية

لعل من أبرز االنتقادات التقليدية التي مازالت تتكرر يف جمال احلديث عن املساواة بني 
الرجل واملرأة ورضورهتا، هي الوقوف عند قول اهلل تعاىل يف سورة النساء: ﴿ ُيوِصيُكُم اهلُل 

َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأُلنَثَينْيِ﴾)النساء/11(. يِف َأْواَلِدُكْم لِلذَّ

املرأة، يف  التمييز ضد  بتهمة  الغراء، واهتامها  إدانة للرشيعة اإلسالمية  واعتبارها وثيقة 
أهم ما جيب أن حتصل عليه من حقوق، أال وهو حق املرياث.

ويؤخذ عىل ذلك أنه مهام تبنّي الظلم البنّي يف هذا االنتقاد، والظلم األكرب يف فهم املعنى 
َخْلِفِه..﴾  ِمْن  َواَل  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمن  اْلَباِطُل  َيْأتِيِه  اَل  الذي ﴿  اهلل  اآلية من كتاب  احلقيقي هلذه 
)فصلت/42( ومهام ظهر جتاهلهم للمعنى العلمي السليم لكلمة املساواة املنشودة، فإهنم 
ال يزالون يرددون هذه االهتامات بشكل تقليدي جمرد دون أي نظر إىل ما قد قيل ويقال يف 

الرد عن هذه الشبهة.

املرياث  التنصيف هذه يف  قاعدة  يأخذون من  الرشع اإلسالمي  املتحاملون عىل  هؤالء 
املنصوص عليها يف القرآن الكريم حجة عىل أهنا متثل »صورة غري مقبولة!« وغري مرشفة 

للمرأة وأهنا مظهر من مظاهر عبوديتها وقهرها يف تراثها ويف جمتمعها ويف مستقبلها)5(.

 : تعاىل  يفهمون قوله  االنتقاد أهنم  يرتكبه أصحاب هذا  الذي  البنّي  الظلم  ومما يؤكد 
كلمة  أن  بل  املرياث.  أحكام  مجيع  يف  يرسى  عامًا  قانونًا   ﴾ اأُلنَثَينْيِ  َحظرِّ  ِمْثُل  َكِر  لِلذَّ  ﴿
الرشيعة يف سائر  تفرضه  اجتامعيًا مطلقًا  اأُلنَثَينْيِ﴾ أصبحت دستورًا  َحظرِّ  ِمْثُل  َكِر  ﴿لِلذَّ

المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العلمي في القرآن والسنة  336



األوالد  احلكم يف مرياث  اآلية رسمت هذا  أن  واملشكالت يف حني  والقضايا  األحوال 
دون غريهم..ولباقي الورثة ـ ذكورًا وإناثًا ـ أحكامهم اخلاصة هبم، واألعجب أن نصيب 
الذكور واإلناث واحد يف أكثر هذه األحكام، بل قد يفوق نصيب اإلناث نصيب الذكور 

يف بعض األحيان)9(.

من هنا كان من الرضوري بيان حاالت مرياث املرأة يف الترشيع اإلسالمي لكي يتضح 
أن نصيب املرأة يف املرياث وضع عىل قاعدة  حمكمة حتقق هلا الكفاية واحلياة الكريمة وليس 
ليست  القاعدة  فهذه  الرجل  من  النصف  عىل  أهنا  الناس  من  العامة  عند  معلوم  هو  كام 
مضطردة وإنام هي حسب النظام اإلهلي حلكمة بالغة يعلمها عالم الغيوب ونعلم منها بقدر 

ما توصلنا إليه من دراسات يف هذا العلم.

الوارثني  أنصبة  بني  املذكور  التفاوت  هذا  يف  اإلسالمي  الترشيع  حكمة  كانت  فإذا 
والوارثات قد غفل عنها الكثريون ممن حيسبون أن هذا التفاوت اجلزئي ينتقص من أهلية 

املرأة يف اإلسالم، وكام يزعم العلامنيون جعل منها نصف إنسان!.

فاإن ا�صتقراء حالت وم�صائل املرياثـ  املن�صو�س عليها يف علم الفرائ�س )املواريث( 
تك�صف عن حقيقة مذهلة غفل عنها اأ�صحاب هذه الأفكار وهي:

1ـ إن هناك أربع حاالت فقط ترث فيها املرأة نصف الرجل.

2ـ إن هناك أضعاف هذه احلاالت األربعة التي ترث فيها املرأة مثل الرجل متامًا.

3ـ إن هناك عرش حاالت أو أكثر ترث فيها املرأة أكثر من الرجل.

4ـ إن هناك حاالت تنفرد فيها املرأة باملرياث وال يرث نظريها من الرجال.

أي أنه بمقارنة بسيطة نجد أن هناك أكثر من ثالثني حالة ترث فيها مثل الرجل، أو أكثر 
منه، أو تنفرد هي باملرياث دون نظريها من الرجال، كل هذا يف مقابل أربع حاالت حمددة 

ترث فيها املرأة نصف الرجل!!)6(.
واإليك هذه الأمثلة:
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1ـ احلالت التي ترث فيها املراأة ن�صف الرجل )وهي اأربع حالت فقط( نذكر منها 
املثال التايل:

* عند وجود أوالد للمتوىف ذكور وإناث، تأخذ البنت نصف ما يأخذه أخوها.
فإذا مات أب أو أم وتركا:

تقسم الرتكة أثالثًاابنبنت
١٢

2ـ احلالت التي ترث فيها املراأة مثل الرجل:

هناك حاالت عديدة للمساواة بني الرجل واملرأة يف املرياث نذكر منها املثال التايل:

* حالة من توىف وترك أمًا وأبًا وابنا:

ْنُهاَم  مرِّ َواِحٍد  لُِكلرِّ  ﴿َوأَلَبَوْيِه  بالتساوى)10(  السدس  منهم  كل  يرث  احلالة  هذه  ففي 
ا َتَرَك إِن َكاَن َلُه َوَلٌد﴾ )النساء/11(. ُدُس مِمَّ السُّ

ابنأمأب

الباقي تعصيبًا١/٦١/٦

فقد ورثت األم كام ورث األب، وتساوى هنا الذكر واألنثى، دون وجود أي سلطان 
َكِر ِمْثُل َحظرِّ اأُلنَثَينْيِ﴾. للدستور الومهي املطلق ﴿لِلذَّ

3ـ احلالت التي ترث فيها املراأة اأكرث من الرجل:

* من األمثلة املشهورة أنه إذا توفيت املرأة وتركت زوجًا وبنتًا، فإن البنت ترث النصف 
ووالدها ـ أي زوج املتوفاة ـ يرث الربع أي أن األنثى هنا ترث ضعف الذكر.

* كذلك إذا توىف رجل وترك زوجة وابنتني وأخًا له، فإن الزوجة ترث الثمن، واالبنتان 
الثلثان وما بقى فهو لعمهام، وهو شقيق امليت، وبذلك ترث كل من البنتني أكثر من عمهام، 

إذ أن نصيب كل منهام يساوى  بينام نصيب عمهام  )9(.
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أخ شقيقابنتانزوجة

24 الباقي تعصيبًا١/٨٢/٣

٣١٦٥

4-  احلالت التي ترث فيها املراأة ول يرث نظريها من الرجال:كام يف املثال التايل:

بنت ابنبنتأمأبزوج

1/4
1/6

+ الباقى
تعصيبا

1/61/2
1/6
تكملة
الثلثني

1
2

3226215=

ابن ابنبنتأمأبزوج

1/41/61/61/2
الباقى
تعصيبًا

1
2

3226-13=

هنا أخذت بنت االبن نصيبها من املرياث ومل يأخذ ابن االبن شيئًا، فأيام أحظى يف هذه 
أبسط  من  حمرومة  كانت  أن  بعد  اإلسالمي  الترشيع  ظل  يف  املرأة  وضع  هو  هذا  احلالة؟ 
حقوقها يف الوجود وكانت كاملتاع تورث للغري فجاء اإلسالم ليكرمها أرقى آيات التكريم.
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ثالثًا: مقارنة بين ما أعطى اإلسالم للمرأة من حقوق وما استطاعت 
الجهود البشرية المبذولة أن تقدمها لها

إن اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداوـ  CEDAW( تعترب من أهم 
اجلهود البرشية املبذولة يف جمال حقوق املرأة، وهي بمثابة بيانًا عامليًا بحقوق املرأة اإلنسانية، 
تدعو إىل املساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل، بغض النظر عن حالتها الزوجية، يف مجيع 

امليادين: السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية.

تتألف هذه االتفاقية من مقدمة وثالثني مادة، وقد فتح باب التوقيع عليها من قبل الدول 
يف أول مارس 1980م، وأصبحت سارية املفعول ابتداء من 3 سبتمرب 1981م. وحتى 31 

مايو سنة 1987م كان 93 بلدًا قد وافق عىل االلتزام بأحكامها.

وسوف ينحرص هذا البحث يف بيان بعض بنود هذه االتفاقية ونبني كيف أن اإلسالم كان 
له السبق يف تقرير حقوق املرأة يف كافة املجاالت)7(.

املادة )1( عّرفت هذه املادة التمييز على اأنه )أية تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم عىل 
أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من االعرتاف للمرأة ـ عىل أساس تساوى 
واالقتصادية  السياسية  امليادين  األساسية يف  واحلريات  اإلنسان،  بحقوق  ـ  واملرأة  الرجل 
واالجتامعية والثقافية واملدنية، أو يف أي ميدان آخر، أو إبطال االعرتاف للمرأة هبذه احلقوق 

أو متتعها هبا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية(.

وآثاره  تداعياته  له  قانوين  مصطلح  )التمييز(  أن  املادة  هذه  عىل  امللحظات:يالحظ 
االجتامعية، وإن كان لفظ Discrimination يعرب عن الظلم واإلجحاف أكثر مما يعرب عن 

التفرقة واالختالف.

وليست كل تفرقة ظلاًم، بل إن العدل ـ كل العدل ـ يكون يف التفرقة بني املختلفني، كام أن 
الظلم ـ كل الظلم ـ يف املساواة بني املختلفني والتفرقة بني املتامثلني، فاملساواة ليست بعدل 

إذا قضت بمساواة الناس يف احلقوق عىل تفاوت واجباهتم وكفاياهتم وأعامهلم.

فهذه املادة تنص عىل التامثل والتطابق التام بني الرجل واملرأة، وهي خمالفة حلقائق كونية 
حقيقة  وهي  وأنثى،  ذكرًا  زوجني:  بل  واحدًا،  زوجًا  خيلق  مل  فاهلل  واحد،  آن  يف  ورشعية 
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 ﴾... ٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ كونية أكدت عليها الرشيعة اإلسالمية، إذ قال تعاىل: ﴿ َوِمن ُكلرِّ َشْ
َكُر َكاأُلنَثى﴾ )آل عمران/36(. )الذاريات/49(. وقال تعاىل: ﴿َوَلْيَس الذَّ

ووحدة  والواجبات،  احلقوق  وحدة  يف  أساسًا  واخللقة  األصل  وحدة  كانت  لذلك 
املسئولية واجلزاء لكلٍّ بام عمل يف الدنيا واآلخرة.وقد وردت يف ذلك آيات كثرية يف القرآن 
ن َذَكٍر َأْو  نُكم مرِّ ْم َأينرِّ اَل ُأِضيُع َعَمَل َعاِمٍل مرِّ ُ ْم َرهبُّ الكريم منها قوله تعاىل: ﴿ َفاْسَتَجاَب هَلُ

ُأنَثى﴾ )آل عمران/195(.

كام بني النبي خ األصل العام الذي ينبغى أن نصدر عنه هذه القضية يف احلديث الذي 
َجاِل«. ويف رواية:  روته السيدة عائشة ل قالت: قال رسول اهلل خ : »إِنَّ النرَِّساَء َشَقائُِق الررِّ

َجاِل« )1(،)2(،)3(. بأسلوب احلرص. اَم النرَِّساُء َشَقائُِق الررِّ »إِنَّ

إذن فاألصل هو وحدة البرش، واألصل هو املساواة بني املرأة والرجل، ومع ذلك فإن 
الرجل  بني  األعباء  توزيع  ويتفاوت  األدوار  ختتلف  أن  اقتىض  الكون  يف  اهلل  إرادة  حتقيق 
ُأعد كل منهام  الذي  الدور  يتناسب مع  ما  اخِللقية  الفروق  بينهام من  ثم كان  واملرأة، ومن 

للقيام به، واألعباء التي ُخلق ليتحملها لتحقيق عامرة األرض واستثامرها)4(.

إذن فإن مقولة )املساواة بني الرجل واملرأة يف كل شء( هي خدعة كبرية للمرأة، بل إنه 
من املكابرة ما حياوله البعض من إلغاء مجيع الفوارق الطبيعية واالجتامعية بني الرجل واملرأة 

وجعلهام متساويني يف كل شء.

إذن فقد سبقت الرشيعة اإلسالمية القوانني الوضعية يف تقرير املساواة بني الذكر واألنثى 
بأربعة عرش قرنًا ومل تأت القوانني الوضعية بجديد حني قررت املساواة وإنام سارت يف أثر 

الرشيعة واهتدت هبا.

املادة )6()تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة، مبا يف ذلك الت�صريع، 
ملكافحة جميع اأ�صكال الجتار باملراأة وا�صتغلل دعارة املراأة(.

قد  اإلسالمية  الرشيعة  أن  إال  املرأة،  صيانة  عىل  حرصها  رغم  املادة  هذه  امللحظات: 
جتاوزت االتفاقية فيام يتعلق بالعمل عىل منع االستغالل اجلسدي للمرأة، بل عملت عىل 

منع استغالل أنوثة األنثى يف وسائل اإلعالم وامتهاهنا للمرأة.
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وحتقيقًا هلذا اهلدف عملت الرشيعة عىل توفري سبل العيش الكريم للمرأة إىل حد إلزام 
أدنى أقارهبا باإلنفاق عليها إذا مل يكن هلا مال أو عمل.

املادة )10()تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة للق�صاء على التمييز 
�صد املراأة لكي تكفل للمراأة حقوقًا م�صاوية حلقوق الرجل يف ميدان التعليم(.

امللحظات:كام يتضح فإن هذه املادة تنص عىل حق التعليم، إال أن مبادئ اإلسالم العام 
وقواعده الكلية ال تراه جمرد )حق( بل هو )واجب( أيضًا، وشتان بني األمرين: فاحلق هو 
إمكانية أو ميزة، يمكن لصاحبها التخيل عنها طواعيٌة واختيارًا إن شاء. أما الواجب فهو 

التزام ينبغى عليه القيام به، كام يف ميدان العلم والتعليم.

فقد فرض اهلل طلب العلم عىل كل مسلم بام تستقيم به دنياه، وتصلح به آخرته، وحكم 
موجهًا  النصوص  مجيع  يف  سبحانه  املوىل  خطاب  فكان  املسلم،  حكم  ذلك  يف  املسلمة 
ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم  للمؤمنني عامة رجااًل ونساًء، ال للرجال فحسب قال تعاىل: َ﴿يْرَفِع اهلُل الَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾ )املجادلة/11(. َوالَّ

ُكلِّ  َعَلى  ٌة  َفِري�صَ اْلِعْلِم  قال:»َطَلُب  أنه  خ  النبي  عن  ط  مالك  بن  أنس  عن  روى  وقد 
ُم�ْصِلٍم« )2(.ولفظ )املسلم( يراد به كل من اتصف باإلسالم رجاًل كان أو امرأة.

املادة )11(

ـ )تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري للق�صاء على التمييز �صد املراأة يف ميدان 
العمل لكى تكفل لها نف�س احلقوق على اأ�صا�س ت�صاوى الرجل واملراأة(.

ب�صبب  املراأة  �صد  التمييز  ملنع  املنا�صبة  التدابري  الأطراف  الدول  تتخذ  )كما  ـ 
الزواج اأو الأمومة ول�صمان حقها الفعلي يف العمل(.

أربعة عرش قرنًا حتدد مرشوعية  أكثر من  الكريم منذ  القرآن  آيات  تنزلت  امللحظات: 
عمل املرأة وكسبها واستقالهلا املايل واملساواة االقتصادية بينها وبني الرجل.

َّا اْكَتَسْبَن ﴾)النساء/32( َّا اْكَتَسُبوْا َولِلنرَِّساء َنِصيٌب ممرِّ َجاِل َنِصيٌب ممرِّ قال تعاىل: ﴿ لِلررِّ

إذن فمن وجهة نظر الرشيعة اإلسالمية فإن عمل املرأة مباح كام هو مباح للرجل، ولكن 
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ونوع  له،  واحتياجها  هلا  العمل  رضورة  أو  رضورهتا  حسب  أخرى  إىل  امرأة  من  خيتلف 
العمل، والظروف املحيطة به، ومدى تعارضه مع مصلحة األرسة.

وحيث إنه توجد بعض األعامل التي ال تتفق بطبيعتها مع احتامل املرأة وال تالئم تكوينها 
املرأة« عامة واألجر الذي  تتناول ترشيعًا خيتص »بعمل  كأنثى، فإن الرشيعة اإلسالمية مل 
املهنة  أو  العمل  ممارسة  يف  املرأة  حرية  تغفل  مل  ولكنها  عملت،  إذا  عملها  عن  تتقاضاه 
بني  فاملساواة  العمل،  عقد  إبرام  يف  املرأة  أهلية  عىل  قيود  أية  توجد  مل  إهنا  بل  تراها،  التي 
الرجل واملرأة، زوجة كانت أو غري زوجة، تامة من حيث األهلية يف التعاقد عىل العمل أو 

االستخدام من صاحب العمل.

املادة )13()تتخذ الدول الأطراف جميع التدابري املنا�صبة للق�صاء على التمييز 
ـ  لها  تكفل  لكي  والجتماعية  القت�صادية  للحياة  الأخرى  املجالت  يف  املراأة  �صد 
على اأ�صا�س ت�صاوى الرجل واملراأة ـ نف�س احلقوق، ول�صيما: »احلق يف ال�صتحقاقات 

الأ�صرية«(.

املادة وبالتحديد  بالتعليق عىل اجلانب االقتصادي من هذه  سوف نخص  امللحظات: 
البند اخلاص باالستحقاقات األرسية، وهو ما يشمل قضية املرياث التي تعرضنا هلا يف بداية 
البحث ومايثار حول الرشيعة اإلسالمية من أهنا تعطى الرجل يف بعض األحوال ضعف 

املرأة وهو ما يدل عىل دونية املرأة.
يف  يتحكم  ال  املرياث  أنصبة  أن  له  يتبني  املرياث  وقواعد  أحكام  يف  املنصف  والباحث 

توزيعها بني املستحقني عامل الذكورة واألنوثة وإنام ثالثة عوامل:
1ـ درجة القرابة بني الوارث ـ ذكرًا كان أو أنثى ـ وبني املورث.

2ـ موقع اجليل الوارث من التتابع الزمني لألجيال.
3ـ العبء املايل الذي يوجبه الرشع عىل الرجل دون املرأة.

ا وبنتًا وأختًا  فاإلسالم يلزم الرجل باإلنفاق عىل املرأة: زوجة ويلزمه باإلنفاق عليها أمَّ
عند حاجتهن، وال يلزم الزوجة باإلنفاق عىل نفسها أو أرسهتا، ولو كانت غنية، فجميع ما 

متلك هلا وحدها، وهي غري مكلفة باإلنفاق عىل أحد.
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هذا  مقابل  رشعًا  الرجل  هبا  املكلف  اإلنفاق  وجوب  وجوه  عىل  رسيعة  نظرة  وبإلقاء 
السهم الزائد يف املرياث يمكن إدراك أن املرأة هي الرابحة ماديًا ألن الرجل مطلوب منه:

1ـ أن يتكفل أمه وأباه، وأخته وأخاه، وأقاربه األدنى فاألدنى إن كانوا معرسين واملرأة 
معفاة من ذلك.

2ـ أن يعول زوجته وأوالده ويؤمن هلم املسكن واملأكل واملرشب وامللبس وسائر تكاليف 
احلياة املعيشية من تطبيب وتعليم وترفيه، واملرأة معفاة من ذلك.

3ـ أن يؤمن نفقة الزوجة إذا ما طلقت حتى تنتهى مدة عدهتا، وقد متتد فرتة النفقة إذا ما 
كانت حاماًل إىل أن تضع محلها. كام يطلب من الرجل أن يؤمن أجرة الرضاعة إذا امتنعت 

األم عن إرضاع رضيعها، واملرأة معفاة من ذلك.
4ـ أن يقدم املهر لعروسه قل أو كثر وال تتكلف املرأة شيئًا.

إذ قرر للمرأة حقها يف اإلرث منذ 1400 سنة  القول أن الرشع اإلسالمي  إذن يمكن 
من  ومنحها  املرأة  ضد  التمييز  أشكال  عىل  القضاء  جمال  يف  كبرية  خطوة  خطا  قد  ونيف 
احلقوق املالية أكثر بكثري مما تطمح إليه )املرأة العاملية( اليوم يف حتقيق ما تصبو إليه يف جمال 
لتنفق  املرأة املسلمة تدخره  املالية واالقتصادية واألرسية، وأن ما ترثه  املساواة يف احلقوق 
عىل نفسها يف حالة عدم زواجها أو يف حالة وفاة الزوج، إذا مل يرتك هلا ما يكفيها، فيكون 

املال الذي ورثته بمثابة مال احتياطي تنفقه عند الرضورة عىل نفسها أو عىل أرسهتا)8(.
خل�صة القول: أن الرجل واملرأة متعاكسان يف امللك واملرصوف، فليس هناك من غبن 

أو ظلم يف قضية املرياث عند املسلمني بتطبيق قاعدة التنصيف.
ونختتم بحثنًا هذا بعمل مقارنة رسيعة وبسيطة بني ما يمكن أن متلكه النساء املسلامت 
أموال،  من  العامل  يف  املسلامت  غري  النساء  عليه  حتصل  أن  يمكن  وما  اإلرث،  طريق  عن 
معتمدين يف ذلك عىل ما جاء يف تقرير برنامج خطة العمل العاملية للنصف الثاين من عقد 

األمم املتحدة للمرأة العاملية عام 1980م يقول التقرير:
»فبينام متثل املرأة 50% من سكان العامل الراشدين وثلث قوة العمل الرسمية فإهنا تعمل 
تقريبًا ثلثي ساعات العمل وال تتلقى إال عرش الدخل العاملي، ومتتلك أقل من واحد باملائة 
من املمتلكات يف العامل«)11(، بينام مقدار أو نسبة ما متلكه املرأة املسلمة عن طريق اإلرث 
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يمثل 33.33% رغم قاعدة التنصيف.
ثم يورد يف التقرير:

واالستغالل  القهر  كاف  بشكل  تظهر  االقتصادية  والتحليالت  النسب  هذه  »إن 
واالضطهاد والسيطرة من جانب الرجل للمرأة التي ال يقترص التمييز املامرس ضدها عىل 

النظم اإلنتاجية، بل ختضع للتمييز بحكم كوهنا قوة اإلنجاب فقط«.
إذن فالدعوة إىل تغيري »قاعدة التنصيف« يف قضية اإلرث دعوة ال يمكن أن تعطى ثامرًا 
مقنعة للداعني هلا. هذا فضاًل عن أهنا حكم رشعي إهلي ال يقبل التعديل وال التبديل، ومن 

أعلم بمصلحة اخللق إال اخلالق سبحانه؟!
أما املواثيق الدولية واالتفاقات الوضعية التي تصدر عن البرش وتطالب هبا مجعية األمم 

املتحدة يمكن أن تتبدل وتتغري مع أهواء واضعيها إذا ما تعارضت مع مصاحلهم.
لذا فإننا نوص يف ختام هذا البحث بالتمسك بأحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء، ونحذر 
بام حذر اهلل تعاىل منه من استبدال هذه األحكام الرشعية بأخرى وضعية تتبدل مع أهواء 
واضعيها من الرجال ومصاحلهم كلام دعت احلاجة إىل ذلك، فنكون ـ إن فعلنا ذلك ـ قد 

ضللنا ضالاًل كبريًا كام ورد يف نص اآلية الكريمة:

ِذيَن آَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب  اًل َوالَّ ﴿ َأَفَغرْيَ اهللِ َأْبَتِغي َحَكاًم َوُهَو الَِّذي َأَنَزَل إَِلْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّ
قرِّ َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن امْلُْمرَتِيَن * َومَتَّْت َكِلَمُت َربرَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل  برَِّك بِاحْلَ ن رَّ ٌل مرِّ ُه ُمَنزَّ َيْعَلُموَن َأنَّ
وَك َعن َسبِيِل اهللِ  ِميُع اْلَعِليُم * َوإِن ُتِطْع َأْكَثَر َمن يِف اأَلْرِض ُيِضلُّ ِل لَِكِلاَمتِِه َوُهَو السَّ الَّ ُمَبدرِّ

ُرُصوَن ﴾ )األنعام/114 - 116(. نَّ َوإِْن ُهْم إاِلَّ خَيْ بُِعوَن إاِلَّ الظَّ إِن َيتَّ

المصادر والمراجع

* القرآن الكريم
* كتب احلديث الرشيف:

)1( أبى داود بن سليامن بن األشعث اجلستانى )ت 275هـ(: سنن أبى داود. دراسة وفهرسة كامل يوسف احلوت. دار 
اجلنان للطباعة والنرش والتوزيع. مؤسسة الكتب الثقافية. الطبعة األوىل. 1409هـ ـ 1998م.

كتاب الطهارة، باب الرجل جيد البلة يف منامه، ج1، ص299.
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)2( أبى عبد اهلل حممد بن يزيد القزوينى )207 ـ 275هـ(. سنن ابن ماجة. دار احلديث. 1998م. مرص.
كتاب املقدمة، باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم. ج1، ص44.

)3(حممد نارص الدين األلبانى. صحيح سنن الرتمذى )باختصار السنة(. النارش: مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج. 
الرياض. الطبعة األوىل. 1408هـ ـ 1988م.

كتاب الطهارة عن رسول اهلل خ ، باب ما جاء فيمن يستيقظ فريى بلال: ج1، ص189.
كتب معا�صرة:

)4( آمنة فتنت مسيكة بر. واقع املرأة احلضارى يف ظل اإلسالم/ منذ البعثة النبوية حتى هناية اخلالفة الراشدية. الرشكة 
العاملية للكتاب. بريوت. لبنان. الطبعة األوىل. 1996م. ص28، ص299.

)5( خليل أمحد خليل. املرأة العربية وقضايا التغيري. ص53.
أوىل.  طبعة  مرص.  النهضة.  دار  اإلسالمي.  التنوير  سلسلة  املساواة.  وقضية  املرأة  مرياث  سلطان.  الدين  صالح   )6(

1999م. ص10 ـ 46.
)7( اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل )CEDAW(. رؤية نقدية التفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد 
املرأة. املجلس اإلسالمي العاملي للدعوة واإلغاثة. األمانة العامة. 2000م. إعداد جلنة الصياغة املنبثقة عن االجتامع 
العام ملناقشة االتفاقية: األستاذ الدكتور/ مجال الدين عطية، األستاذ الدكتور/حممد كامل الدين إمام، األستاذ الدكتور/ 

سعاد صالح، دكتور/ فتحى الشني، الشيخ/ مجال قطب، األستاذ/ عمرو عبد الكريم سعداوى، ص23.
)8( حممد رشيد رضا. حقوق النساء ىف اإلسالم/ نداء للجنس اللطيف. مكتبة الرتاث اإلسالمي. القاهرة. 1988م. ص13.

الفكر  الربانى. الطبعة األوىل. دار  النظام الغريب ولطائف الترشيع  املرأة بني طغيان  البوطى.  )9( حممد سعيد رمضان 
املعارص. بريوت. لبنان. دار الفكر. دمشق ـ سوريا. 1423هـ ـ 2002م. ص106، 107.

)10( وهبة الزحيىل، حممد رأفت عثامن، رمضان عىل الرشبنايص. فقه املواريث ىف الرشيعة اإلسالمية. ص126.
)11( منشورات األمم املتحدة:

A Conf. 94/CW/CRP1/Add.1. 24 July 1980
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الإعجاز في اأحاديث الخمر

دكتور/ حممد علي البار



  

ملخ�س الإعجاز العلمي يف اأحاديث منع التداوي 
باخلمر

لقد كان األطباء يزعمون يف األزمنة الغابرة وعىل زمن الرسول ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ 
وبعده، وحتى عهد قريب أن اخلمر دواء وأن رشهبا باعتدال معني عىل الصحة. وسنذهل 

للمفارقات العجيبة

 فالر�صول ـ �صلى اهلل عليه و�صلم ـ يقول : ) اإنها داء واإنها لي�صت ب�صفاء( .

واألطباء يرصون يف زمنه واألزمنة التي قبله والتي بعده أهنا دواء!  حتى جاء الطب يف 
العرص احلديث وأبان زيف ما كان األطباء يقولونه؛ إن يف اخلمر منافع شتى وعديدة للبدن 

وإهنا هتضم الطعام وتشحذ األذهان وتصفي الكبد وإهنا معني عظيم عىل الصحة!!

األحاديث الشريفة في منع التداوي بالخمر :

)عن وائل بن ُحجر أن طارق بن ُسَوْيد اخلرضي سأل رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه . ١
وسلمـ  عن اخلمر جيعل يف الدواء فقالـ  صىل اهلل عليه وسلم) إهنا داء وليست دواء( 

أخرجه مسلم وغريه 

يا رسول اهلل إن بأرضنا أعنابا نعرصها فنرشب قال:ال . ٢  : عن طارق بن سويد قال 
فراجعته قلت: إنا نستشفي للمريض. قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء (. أخرجه 

مسلم وابن حبان يف صحيحه.
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جاء  ديلم احلمريي مع وفد اليمن وسأل النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ) إنا بأرض . ٣
باردة نعالج فيها عمال شديدا، وإنا نتخذ رشابا من هذا القمح نتقوى به عىل أعاملنا 
قال:  نعم،  قال:  قال رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم: هل يسكر؟  وبرد بالدنا؟ 
فاجتنبوه. قال: إن الناس غري تاركيه. قال: فإن مل يرتكوه فقاتلوهم ( رواه أبو داود  

وال تزال اخلمر ترشب حتى اليوم بناء عىل وهم أهنا تدفئ اإلنسان من الربد. وهي توسع 
األوعية الدموية حتت اجللد فيشعر بالدفء ويفقد حرارة جسمه، كام أهنا متنع املناطق املّخية 
املسؤولة عن تنظيم حرارة اجلسم فيام يسمى حتت املهاد )Hypothalamus( فيؤدي ذلك 
إىل فقدان حرارة اجلسم... ومن املآيس التي حتدث كل عام يف أعياد امليالد ورأس السنة أن 
يتوىف املئات يف روسيا والواليات املتحدة وأوروبا من فقدان حرارة أجسامهم بعد رشب 
وهو  الربد  من  فيموتون  املفتوحة  واألماكن  احلدائق  يف  والبقاء  فيها،  واالنغامس  اخلمور 
 Medical clinics( يتمتعون بالدفء الكاذب وقد نرشت املجلة الطبية ألمريكا الشاملية
of North America( عدد يناير 1984م أن رشب اخلمر هو أهم سبب حلدوث الوفيات 

الناجتة عن انخفاض درجة حرارة جسم اإلنسان.

) اإن اهلل مل يجعل �صفاءكم فيما حرم عليكم (.  وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم: 
أخرجه البخاري 

ا�ِس  ِللنَّ َوَمَناِفُع  َكِبرٌي  اإِْثٌم  ِفيِهَمــاآ  ُقْل  َوامْلَْي�ِصِر  ْمِر  اخْلَ َعِن  َي�ْصاأَُلوَنَك  تعاىل:)  اهلل  وقال 
َواإِْثُمُهَمــاآ اأَْكرَبُ ِمن نَّْفِعِهَما (  البقرة219 

برشب  العقل  ضياع  ويف  الدين،  يف  أنه  الكبري  اإلثم  معنى  يف  التفسري  أهل  اتفق  وقد 
النزاع واخلصام، وحدوث اجلرائم وارتكاب املوبقات.  اخلمور، وما حيدث يف رشهبا من 

واخلمر أم اخلبائث كام قال ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ومجاع اإلثم.

قال ابن كثري: )وأما املنافع الدنيوية من حيث إن فيها نفع البدن، وهتضيم الطعام وإخراج 
توازي  املصالح ال  املطربة(.ولكن هذه  الشدة  ولذة  األذهان،  الفضالت، وتشحيذ بعض 
اأَْكرَبُ  )َواإِْثُمُهَمــاآ  مرضته ومفسدته الراجحة لتعلقها بالعقل والدين، وهلذا قال اهلل تعاىل: 

ِمن نَّْفِعِهَما(

349العلوم الإن�سانية واحلكم الت�سريعية



وال  وهزااًل،  ضعًفا  تزيده  بل  األقدمون  زعمه  ما  عكس  الضعيف  تقوي  ال  اخلمر  إن 
مروًرا  باألمعاء  وانتهاء  الفم  من  ابتداء  اهلضمي  اجلهاز  التهاب  تسبب  بل  الطعام  هتضم 
بالبلعوم واملريء واملعدة والبنكرياس والكبد. وال تعني عىل الباه بل تفقد املرء عقله، فيقدم 
عىل اجلرائم اجلنسية ويعتدي عىل أمه وأخته، ونصف جرائم االغتصاب عىل األقل يف العامل 
تقع حتت تأثري اخلمر، وهي ال تسيل املحزون إذ إن تسليتها إذا حدثت وقتية رسيعة الزوال 
املعارك والعداوات والبغضاء بني من يرشبوهنا. وأما تشجيعها  وتعقبها احلرسات وتكثر 
التهور، وتقول اإلحصائيات احلديثة إن 86  العقل وحدوث  ناتج عن فقدان  اجلبان فهو 
باملئة من جرائم القتل متت حتت تأثري اخلمور فأي شجاعة هذه؟؟ وإن ما ال يقل عن 50 

باملئة من حوادث املرور ناجتة عن رشهبا.

وأما تصفيتها اللون فهو ما حيدث من احلمرة يف وجه شارب اخلمر وذلك بسبب متدد 
األوعية الدموية حتت اجللد، وبسبب إصابة الكبد وتليفها، فيحدث ذلك االحتقان، وهو 

عالمة املرض ال عالمة الصحة.

المنظمات الصحية العالمية واألبحاث العلمية تحذر من مخاطر شرب 
الخمور:

يقول تقرير منظمة الصحة العاملية رقم 650 لعام 1980م عن الكحول ومشكالهتا

)إن رشب اخلمور يؤثر عىل الصحة ويؤدي إىل مشكالت تفوق املشكالت الناجتة عن 
األفيون ومشتقاته(

ويقول تقرير الكلية امللكية لألطباء النفسيني باململكة املتحدة ) 1986م ( عن مشكلة 
عىل  اخلطر  معها  يقاس  ال  بام  الصحة  حتطيم  تسبب  مادة  الكحول  إن   ( اخلمور:  تعاطي 
العدد  العامة من  املخاطر عىل الصحة  الذي تسببه املخدرات جمتمعة. وإن معظم  الصحة 
الكبري الذي يتناول كميات معتدلة من الكحول (. ويؤكد هذا املعنى تقرير الكلية امللكية 
)العواقب واملخاطر ال�صحية  لألطباء باململكة املتحدة والصادر عام 1987م وعنوانه: 

لتعاطي الكحول وباء خطري و�صر م�صتطري(
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حيث يقول: إن املخاطر الصحية املتعلقة بتعاطي الكحول ليست ناجتة بالدرجة األوىل 
من العدد القليل الذي يتناول كميات كبرية من الكحول، ولكن اخلطر األعظم عىل الصحة 
وانتظام.  باعتدال  الكحول  من  كبرية  كميات  يتناول  الذي  القليل  العدد  من  هو  العامة 
الدم  ضغط  حدوث  يف  كبرية  زيادة  إىل  يؤدي  ا  يوميٌّ الكحول  من  جراًما   60 تعاطي  إن 
والسكتات الدماغيــة ) Stroke (، وأمراض الكبد، والعقم، وضعف الباءة، وأمراض 
اجلهاز العصبي أما بالنسبة للمرأة فإن نصف هذه الكمية كفيلة بإحداث هذه األمراض 
الوبيلة( ويذكــر كتاب ) ألف باء الكحول ( الصادر عن املجلة الطبية الربيطانية الشهرية 

) BMJ ( عام 1988م: 

بريطانيا  الباطنية يف  األقسام  إىل  أدخـلت  التي  احلاالت  وُثـلث مجيع  بني مُخس  ما  )أن 
كانت بسبب الكحول. ويف إنجلرتا وحدها دون ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشاملية ( يدخل 
أمراض  بسبب  شخص  مليون  ونصف  ألف  ثالثامئة  بني  ما  عام  كل  الباطنية  األقسام  إىل 
دخول  أيام  مجيع  من   %29 أن  ماملو  دراسة  أثبتت  السويد  ويف  اخلمور.  بتعاطي  متعلقة 
كتاب  يف  برنت  الدكتور  ويقول  اخلمور(.  تعاطي  بسبب  كانت  السويد  يف  املستشفيات 

)مواضيع يف العالج ( ) إصدار الكلية امللكية لألطباء بلندن عام 1978م ( 

الرسور  عىل  باعثة  كوهنا  يف  باخلمور  شبيًها  شيًئا  اإلنسان  يكتشف  )مل 
وال  وصحته،  حياته  حتطيم  يف  نظري  هلا  ليس  الوقت  نفس  ويف  الوقتي 
خطرًيا( ا  اجتامعيٌّ ا  ورشٌّ ناقًعا،  وسامٌّ  لإلدمان  مادة  كوهنا  يف  مثيل  هلا   يوجد 

من   %40 أن  وأوربا  املتحدة  والواليات  بريطانيا  يف  احلديثة  الدراسات  أثبتت  وقد 
ثلث  بني  ما  وأن  باخلمور،  متعلقة  مشكالت  من  يعانون  العامة  املستشفيات  نزالء 
من  يعانون  وأوربا  األمريكيتني  يف  العقلية  األمراض  مستشفيات  نزالء  ونصف 
بكثافة.   الكحول  تعاطيهم  هو  إليها  دخوهلم  سبب  وأن  باخلمور،  متعلقة   مشكالت 
الدورة   ( 1979م  لعام  والستني  الثالث  االجتامع  يف  العاملية  الصحة  منظمة  تقرير  ويذكر 
32( أن تعاطي اخلمور هي إحدى املشكالت الصحية الكربى يف العامل، وأن االستمرار يف 
تعاطيها يعيق التقدم الصحي واالجتامعي واالقتصادي يف معظم املجتمعات بل وتشكل 
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ا التي تؤدي إىل حتطيم الصحة  عائًقا كبرًيا يف املجال الصحي، وتعترب أحد العوامل اهلامة جدٌّ
العامة والتي ال يوجـد حل هلـا.

وتقول جملة الالنست ) lancet ( الطبية، املقال االفتتاحي ) العدد الثاين لعام 1987م(
إن عىل األطباء تبليغ رسالة واحدة للناس وهي: اأن اخلمر �صارة بال�صحة، وتوؤدي اإلى 

حدوث الذبحات ال�صدرية وجلطات القلب وا�صطراب نظمية القلب وموت الفجاأة. 

من  ابتداء  املختلفة  اجلسم  أعضاء  وظائف  عىل  الضار  اخلمر  تأثري  علميًا  ثبت  وقد 
اجلهاز اهلضمي واجلهاز الدوري والتنفيس واجلهاز البويل والغدد الصامء والكفاءة اجلنسية 
مما  البحث  ثنايا  القاطع يف  العلمي  بالدليل  ذلك  بينا  اجلسم وقد  داخل  الغذائي  والتمثيل 

يؤكد كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم أن اخلمر داء وليست بدواء كام زعم األطباء.
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الإعجاز الت�سريعي في تحريم الربا

دكتورة/ كوثر عبدالفتاح الأبجي



مقدمة 
من اهلل تعاىل عىل البرشية بالرسالة التي أتى هبا خري البرش للبرش فكانت خري هدى للناس 
تناولت العقيدة السوية والترشيع احلكيم الذي تناول كل ما يصلح حياة األمة ويبعث فيها 
تركها  من  ويلك  مستقيم  رصاط  اىل  اتبعها  من  هتدي   ، والعزة  والرتقي  والنهضة  احلياة 
التي جيب أن تضئ حياة األمة  املنارة  القرآين هو  يف ظلامت الضالل ، ولذلك كان اهلدي 
أساسه  ليضعوا  العلمي  باالستنباط  اهلدى  هذا  يتدارسوا  أن  أبنائها  عىل  وحقا  بترشيعاهتا 

ومنهجه أمام العامل نرباسا هتتدي به البرشية دوما إىل يوم القيامة . 

وهو  احلنيف  اإلسالمي  الترشيع  اعجاز  أوجه  من  جديد  وجه  البحث  هذا  ويتناول     
حتريم الربا الذي ورد يف مخسة مواضع من سور القرآن الكريم ، تناولت فيها حتريم الربا 
بتهديدات شديدة للمجتمع املسلم إن مل ينتهي عن التعامل بالربا " فإن مل تنتهوا فأذنوا بحرب 
من اهلل ورسوله " وهو ما مل يذكر يف أي كبرية أخرى حتى الرشك باهلل ، وعقوق الوالدين، 
يؤكد  ما   ، وهو  وتفظيعه  الربا  الرشيفة حتريم  األحاديث  تناولت  كام   . الكبائر  أشد  ومها 
أمهية إلقاء الضوء عىل أسباب التحريم القاطعة وتأثري الربا من خالل املنهج العلمي، ومن 
خالل نتائجه وأثره السلبي عىل املال ، واالقتصاد ، والتي متثل إعجازا ترشيعيا للمجتمعات 
البرشية التي ما فتأت تنقطع يف كل مراحل احلضارة عن التعامل هبذه املعاملة التي ختالف 
كافة الرشائع الساموية ، وهو يف عرصنا احلارض املعروف باسم الفائدة املرشوطة مقدما عىل 
األموال النقدية سواء يف شكل قروض وسندات ، أو يف احلسابات املرصفية املعروفة باسم 

الودائع ألجل أو بإخطار .. الخ.

هدف البحث : 

   إثبات اإلعجاز يف ترشيع حتريم الربا عن طريق حتقيق األهداف الفرعية التالية :
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1-إثبات السبق يف التحريم مع تقنني بدائل متكاملة ، تقوم بالوظائف االقتصادية واملالية 
التي تغني املجتمع عن احلاجة للربا .

2-صالحية املنهج املايل اإلسالمي للتطبيق يف كل زمان ومكان .

3-إثبات توافق ترشيع حتريم الربا مع املنهج العلمي املوضوعي وعىل العكس تعارض 
الربا  مع املنهج العلمي .

4-إثبات األرضار اجلسيمة التي تنال املجتمع من التعامل بالفائدة الربوية  للمجتمعات 
البرشية كافة. 

حدود البحث :

ال يتطرق البحث ملناقشة حتريم الربا فقهيا وعالقته بسعر الفائدة باعتبار أن هذا املوضوع 
الودائع  املرصفية يف  الفائدة  االستقرار عىل حتريم  ، وتم  املعارصين  العلامء  بحثه من  سبق 

والقروض املرصفية باعتبارها ربا حمرم . 

منهج البحث : ينهج البحث منهجين :

ا�صتنباطي : يدف للوصول إىل املنهج العلمي لالستثامر وتوظيف األموال بام يتوافق 
مع كل من الترشيع اإلسالمي احلنيف ، واملنهجية العلمية الرشيدة ، لتحقيق سالمة وأمن 

املجتمع البرشي.

اإ�صتقرائي : من خلل :

1-دراسة علمية للحجج التي تربر سعر الفائدة باعتباره حتمية ال مناص من إستخدامها 

2-دراسة علمية وتطبيقية لتأثري الربا عىل اإلقتصاد املعارص من ناحية اإلنتاج واإلستثامر 
والتوزيع عىل مستوى حميل ودويل .
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فروض البحث :

1- حرمت الرشيعة اإلسالمية الربا واستبدلته بكل من القرض احلسن والرشكة ، ليقوما 
بالوظائف االقتصادية واالجتامعية ، التي حيتاجها املجتمع وكذلك نظمت أحكام النقود بام 

يتناسب مع وظائفها وحيقق العدل وسالمة وأمن املجتمع .

2- ينبني نظام سعر الفائدة عىل فروض نظرية مل يثبت صحتها وال تتبع املنهج العلمي السليم.

حلساب  الدائن  أو  املدين   ، العقد  طريف  أحد  حقوق  من  الفائدة  سعر  نظام  ينقص   -3
الطرف اآلخر بدون مقابل عادل .

4- سعر الفائدة له تأثري سلبي شديد األثر عىل اإلنتاج واالستثامر والتوزيع .

5- تعترب السياسة املالية هي املسئول األول عن تطبيق نظام سعر الفائدة ، بإصدار األذون 
والسندات احلكومية لتمويل احلكومة بالعجز .

6- الفائدة سبب رئييس يف الفساد املايل واإلداري عىل املستوى املحيل والدويل . 

خطة البحث : 

    لتحقيق هدف البحث يتم تغطية  موضوعاته من خالل ثالثة فصول تتناول ما ييل :

• الفصل األول : مقومات املنهج املايل اإلسالمي يف حتريم الربا  .	

• الفصل الثاين : دراسة حتليلية لتربير سعر الفائدة ) الربا ( يف ضوء املنهج العلمي 	
، وتتضمن دراسة تطبيقية للبنوك التجارية ؛ الختبار فروض البحث .

• الفصل الثالث : دراسة حتليلية لتأثري سعر الفائدة ) الربا ( عىل االقتصاد املعارص 	

• وتتضمن دراسة تطبيقية عىل كل من :  مرص ، الواليات املتحدة االمريكية .	

• نتائج الدراسة     	

• املراجع	
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نتائج الفصل األول 

مقومات المنهج المالي اإلسالمي في تحريم الربا  

    تبني من استعراض املنهج املايل اإلسالمي أنه قدم منهجا متكامال لتنظيم جانب من 
ما  وهو  واالستقرار  والتوازن  العدل  حتقق  بدائل  ووضع  الربا  حتريم  شمل  املال  جوانب 

يتضح فيام ييل : 

1- الربا : هي الزيادة عىل أصل املال يف كل من القرض والدين الذي يكون نتيجة ملعاملة 
مثل السلم أو الرشاء ، والربا حمرم حتريام قاطعا ألنه : يتناىف مع سنة اهلل يف خلقه التي جبل 
عليها النشاط االقتصادي بكل أنواعه والتي يرتدد عائدها بني أقىص ربح يمكن أن يتحقق 
أو خسارة ، كام أنه يتضمن استحقاق املرايب كل من الزيادة املسامة بالربا أو الفائدة ، كذلك 
من يقدم الضامن يستحق الربح ومن يأخذ الضامن ال يستحق سواه وأي زيادة تكون حمرمة .

2- البيع معاملة حلل : يف كل األنشطة االقتصادية ، ويعترب املصدر األسايس للربح 
وبالتايل فهو يضمن استمرار األنشطة النافعة للمجتمع ، وسبب احلل أن رب املال يتحمل 
النتائج الفعلية من ربح وخسارة وهي مقابلة عادلة تتفق مع قوانني احلياة االقتصادية وسنة 

اهلل يف األرض .

ووعد  إليه  وحبب   ، احل�صن  بالقر�س  الربا  احلنيف  الإ�صلمي  الت�صريع  اأبدل   -3
فاعله باألجر الكبري، عىل أن يتم توثيق الديون كتابة وشهادة ، وأوص املدين برد دينه وفاًء 
لصاحبه وبحسن القضاء ، وأوص الدائن بإمهال املعرس والتصدق عليه ، وفوق ذلك جعل 
للمعرسين حظا من زكاة املال لسداد ديوهنم ، عمال عىل استقرار وسالمة املنهج املايل يف 

املجتمع، وحرم بيع الدين بالدين .

4- قدم الفقه الإ�صلمي الرشكة ونظم قواعدها حتى تكون خمرجا آخر للتعامل بدال 
املضاربة  رشكة  ومنها  االقتصادي  للنشاط  يقرتض  أن  يريد  ملن  املحرم  الربا  معاملة  من 
الرشعية التي تصلح بدال من عالقة الربا ، وقد طبقت هذه الرشكة بديال عن نظام الفائدة يف 
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املصارف اإلسالمية، والفرق اجلوهري بينها وبني عقد الربا ؛ يكمن يف حصول املتعاقدين 
عىل عائد فعيل غري مرشوط مقدما عىل أحد املتعاقدين ، وقد نجحت هذه الرشكة يف البنوك 
اإلسالمية بني البنك باعتباره شخصية اعتبارية وبني املودعني أصحاب األموال بام يؤكد 

صالحيتها عوضا عن استخدام سعر الفائدة املعارصة .

5- تناول فقه ال�صركات قواعد قيا�س الربح وتوزيعه بام يتناسب مع قدر حصص 
الفعيل من  النصيب  املال  ، وبذلك خيص رأس  العدل للرشكاء  بام حيقق  اإلنتاج  عنارص 
أما   ، املال  الرشكاء يف رأس  بنسب حصص  ، ويوزع  أو خسارة  العائد سواء كان ربحًا 
العمل فيتم حتديد حصته من الربح طبقا للتعاقد بالرتايض بني الرشكاء لتفاوهتم يف املقدرة 
والكفاءة ويف حالة رشكة املضاربة الرشعية خيص العامل ) الرشيك بالعمل ( حصته املتفق 
عليها من الربح وال يتحمل اخلسارة إال إذا قرص أو خالف رشط من رشوط العقد ، كام 
األعامل  نتيجة  عىل  املال  رب  ووافق  حتاسبا  إذا  إال  الرشيكني  بني  هنائيا  الربح  يصبح  ال 

باعتبارها رشكة بني الطرفني .  

6- تناول الت�صريع والفقه الإ�صلمي ؛ النقود باعتبارها أداة للتداول ومعيارا لقياس 
القيمة وخمزنا هلا ، وتناول املعدنني الذهب والفضة ؛ باعتبارمها النقود الرشعية ، فحرم ربا 
الفضل يف كل من الذهب والفضة يف البيع اآلجل وبنفس القدر " سواًء بسواًء ويدًا بيد " 
حتى ال يتم االجتار هبام وتضيع وظيفة النقد بتذبذب قيمتهام ، كام حرم استخدام املعدنني 
يتم دفعهام  الزكاة حتى  – وفرض عليهام  النساء  به  – عدا ما تتحىل  النقد  الثمينني يف غري 

لالستثامر ووضع هلام القواعد التي تكفل حسن االستخدام يف الوظيفة الرشعية هلام .  

التي  اإلنسانية  الفطرة  بعالج  تقوم   ، تربوية  �صوابط  ال�صابقة  القواعد  تعترب   -7
جبلت عىل حب املال ، فتهذب هذه الفطرة بتدريبها باالكتساب من حالل دون احلرام ، من 
خالل النشاط اإلجيايب املثمر، وتقديم القرض احلسن ، واحلث عىل الرشكة ، وبذلك يبث 

الترشيع اإلسالمي روح اإلجيابية والتعاون والتكافل بني أبناء املجتمع .  

املال  لتداول  ومتكاملة  واضحة  قواعد  وضع  قد  اإلسالمي  الترشيع  يكون  وبذلك     
املايل  النموذج  تفوق  فيها  ثبت  طويلة  زمنية  عقود  خالل  ناجحة  بمنهجية  طبقت  ومتلكه 
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اإلسالمي طيلة العصور السابقة ، أما بالنسبة للعرص احلديث فقد أثبتت البنوك اإلسالمية 
وبني  البنك  بني  الربا  من  بدال   ، الرشعية  املضاربة  رشكة  قواعد  تطبيق  عىل  تعتمد  التي 
املودعني ، وعقود البيوع واإلجارة ، بدال من الربا بني البنك واملستثمرين ، وبذلك يكون 
املنهج اإلسالمي مؤهال للتطبيق يف كل زمان ومكان ، بل أن احلقبة األخرية من املشكالت 
املحرم  الربا  العقود اإلسالمية بدال من  الغريب أدت إىل رغبته يف تطبيق  املجتمع  املالية يف 

وإنشاء البنوك اإلسالمية .

وبذلك يثبت الفر�س الأول للبحث وهو :

 : تشمل   ، احلقوق  وحفظ   ، املال  لتنظيم  متكاملة  قواعد  اإلسالمية  الرشيعة  وضعت 
اإلقتصادية  بالوظائف  ليقوما   ، القرض احلسن والرشكة  بكل من  واستبدلته  الربا   حتريم 
واالجتامعية التي حيتاجها املجتمع ، وحتريم بيع الدين بالدين ، وكذلك تنظيم وظيفة النقد 
للتبادل  ، ووسيلة  للقيمة  معيارا وخمزنا  ، واعتباره  النقود  الفضل يف  ربا  من خالل حتريم 
 ، الناس  بحقوق  الفساد واإلرضار  يتفشى  باعتبارها سلعة حتى ال  استخدامها  ، وحتريم 

ويتحقق العدل وسالمة وأمن املجتمع .

  كما يتحقق الهدف الأول والثاين من البحث وهما : 

بالوظائف  تقوم   ، متكاملة  بدائل  تقنني  مع  الربا  حتريم  يف  اإلسالمي  السبق  إثبات   -
االقتصادية واملالية التي تغني املجتمع عن احلاجة له .

- صالحية املنهج املايل اإلسالمي للتطبيق يف كل زمان ومكان .
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نتائج الفصل الثاني

دراسة تحليلة لتبرير سعر الفائدة ) الربا (  في ضوء المنهج العلمي 

بل   ، السليم  العلمي  املنهج  مع  يتوافق  ال  عقد  هو  الفائدة  سعر  أو  الربا  عقد   : اأول 
ويتعارض مع القوانني الرياضية واإلحصائية ، ويتناىف مع واقع األعامل لألسباب االتية :

1- عقد الربا يأخذ احتامل الربح فقط دون احتاملني قائمني مها : احتامل حدوث خسائر، 
واحتامل تعادل اإليرادات ، مع التكلفة بدون حتقق ربح أو خسارة .

تتحقق  قد  إذ   ، دليل موضوعي  يقوم عليه  الربح ال  نسبة معينة من  احتامل  اختيار   -2
أضعافها أو أقل منها ؛ ألن احتامل الربح ذاته ينقسم إىل احتامالت أخرى عديدة تم اختيار 
أحدها دون باقي االحتامالت باعتباره حقيقة يقينية مع أنه جمرد احتامل يقبل احلدوث بنسبة 

ال تبلغ درجة التأكد . 

3- وبذلك يستحيل يف أي عقد للربا أو الفائدة ؛ أن يتوافق سعرها بالصدفة مع معدل 
العائد الفعيل العادل الذي جيب أن حيصل عليه صاحب القرض أو الوديعة ، ويف هذه احلالة 
يكون قد حدث غبنا ألحد الطرفني ، إما املقرتض الذي يستثمر املال ويكون قد دفع الفائدة 
الذي شارك ماله يف االستثامر  املقرض  ، وإما  الذي يستحقه  العائد املجزي  له  يتحقق  ومل 

الذي حقق أرباحا كبرية مل حيصل منها إال عىل القليل .

أعامل  نتائج  أخضع  الذي  الريايض  اإلحصائي  املنهج  مع  الربا  عقد  يتعارض   -4
القطاعات االقتصادية لقانون االحتامالت، وبذلك يكون العائد املقدر نسبة حمتملة ال تصل 
درجة التأكد فيها أبدا لنسبة 100 % ويف نفس الوقت يؤدي هذا العقد إىل وقوع التزام مايل 

يقيني عىل املدين .

   ويتبني لنا مما �صبق قدر التعارض بني منهج سعر الفائدة وبني املنهج العلمي القائم 
اإلسالمي  املنهج  مع  املنهج  هذا  يتوافق  بينام  والرياضية  اإلحصائية  القوانني  أساس  عىل 

بتحريم سعر الفائدة توافقا تاما .
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ثانيا : ا�صتعر�س البحث حجج عديدة تربر سعر الفائدة Rate of Interest وهي :

- احلجة األوىل : سعر الفائدة هو ثمن استخدام النقود .

-احلجة الثانية : رضورة الفصل بني رأس املال واملخاطرة .

 Feasibility احلجة الثالثة : رضورة سعر الفائدة لعمل  دراسة اجلدوى االقتصادية-
Study عند إنشاء املرشوعات اجلديدة .

أرباح  من  املحقق  العائد  عىل  باالعتامد  حتديده  يتم  الفائدة  سعر  أن   : الرابعة  -احلجة 
املرشوعات التي يشارك فيها املال املقرتض .

   وبمناقشة كل أسانيد هذه احلجج يف ضوء املنهج العلمي ؛ مل يثبت صحتها وتم إثبات 
خمالفتها للقواعد املستقرة يف الدراسات اإلحصائية والرياضية.

ثالثا :  طرق تقدير �صعر الفائدة : تعرض البحث لطرق تقدير سعر الفائدة حتديدا 
للمسئولني عن تقنينها وتقديرها فتبني وجود سببني :

ال�صبب الأول : تدخل السلطات املالية  يف حتديد سعر الفائدة عن طريق التمويل بالعجز: 

سعر  نظام  تقنني  عن  األول  املسئول  هي  الدولة  تضعها  التي  املالية  السياسة  أن  بمعنى 
باعتبارها  ، كذلك  ناحية  النشاط من  املهيمن عىل  املدين األول واألسايس  ؛ ألهنا  الفائدة 
املسئولة عن إصدار أذون اخلزانة قصرية األجل ؛ والسندات طويلة األجل بفائدة ثابتة من 
ناحية أخرى ، وبذلك تعترب السياسة املالية املعارصة ؛ هي املسئولة عن استحداث مفهوم 
" احتامل الربح يف حالة التأكد " اعتامدا عىل قدرة الدولة عىل ضامن رد القرض أو السندات 
بفوائدها ولو عن طريق التمويل بالعجز أو فرض رضائب  جديدة ، وبذلك يكون التأكد " 

مفهوم مصطنع " ال يتوافق مع آلية النشاط االقتصادي واملنهج العلمي .

ال�صبب الثاين : العرض والطلب عىل النقود : ويقصد هبم املستثمرين يف السوق املايل 
وتقع عليهم مسئولية ثانوية يف عرض وطلب النقود ، إذ أن السلطة النقدية يمكنها إعادة 

توجيههم طبقا للسياسات املالية املتبعة . 
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رابعا : مثالب وعيوب ا�صتخدام نظام �صعر الفائدة :

1- يؤثر سعر الفائدة عىل تكلفة إنتاج السلع ، واخلدمات بالزيادة باعتباره تكلفة ثابتة 
fixed cost متثل عبئا ال يستطيع املرشوع ختفيضه خاصة يف حالة خفض اإلنتاج أو الركود 

البنوك  من  عينة  عىل  تطبيقية  دراسة  البحث  تناول  وقد  اإلنتاج  تكلفة  من  يرفع  وبالتايل 
التجارية أثبتت ارتفاع التكلفة الثابتة نتيجة لسعر الفائدة ب 25%  إىل 80% ، وهو ما يؤثر 

عىل:

أ- ارتفاع تكلفة املنتج أو اخلدمة وخاصة يف أحوال الركود واالنكامش لصعوبة ختفيض 
التكلفة الثابتة .

ب- مما يؤدي إىل ارتفاع سعر املنتج أو اخلدمة ، وبالتايل صعوبة حصول ذوي الدخل 
املحدود والفقراء عليها .

ج- وما يؤدي إليه ذلك يف النهاية من التأثري عىل الدخل والتوظيف .. الخ .

2- يؤدي ارتفاع سعر الفائدة إىل التأثري السلبي عىل اإلنفاق عىل االستثامر نظرًا إلمكانية 
التي  توجيه األموال لالستثامر املضمون يف السندات والودائع دون االستثامرات احلقيقية 
حيتاجها املجتمع وهو أيضا ما ينرش الفكر السلبي جتاه االستثامر إذ حيافظ عىل وجود فئة كل 

مهها أن تنتظر جني الفوائد بدون حتمل خماطر االستثامر الفعلية .

أداء  وتقييم  للمنشأة  املتاحة  املوارد  استخدام  كفاءة  قياس  عىل  الفائدة  سعر  يؤثر   -3
.Evaluating a Firm›s Performance  اإلدارة

4- يؤدي سعر الفائدة إىل عدم حتقق العدالة يف توزيع العائد عىل عنارص اإلنتاج يف القطاع 
املرصيف ويف اإلدارة ، وقد أثبتت الدراسة التطبيقية عىل عينة من البنوك التجارية أن حقوق 
املتوسط أقل من 8 % واملودعني ما يزيد عن 92% ، ومع ذلك فللمسامهني  املسامهني يف 
حق اإلدارة ولكنهم ال يسألوا أو حياسبوا عن جتاوزات إدارة البنك مهام أثرت عىل النشاط 
املايل املحيل والدويل .  كام جيني املسامهون أرباحًا ضعف ما يتحقق للمودعني من فوائد يف 
حالة الرواج من استثامر أموال املودعني وأنشطة املقرتضني ، ويتحمل املقرتضون أصحاب 
األعامل كافة املخاطر التي قد تؤدي إىل حدوث اخلسائر أو إفالسهم وال يتحمل املسامهني 
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اخلسائر إال بقدر أسهمهم ، وبالتايل يؤثر نظام سعر الفائدة عىل عدالة التوزيع ، وعدالة حق 
اإلدارة ، وقد وضحت الدراسة التطبيقية أن متوسط ما حيصل عليه املساهم يف البنوك  يزيد 
عن ضعف معدل العائد الذي حيصل عليه املودع مع أن كالمها قدم املال الذي اشرتك يف 

نفس االستثامرات عن نفس الفرتة الزمنية ومل يقدم أحدمها عنرص العمل .

5- يوجه نظام الفائدة األموال لتمويل املرشوعات املغطاة بأكرب ضامنات متاحة بغض 
النظر عن دورها يف التنمية االقتصادية واالجتامعية .

6- يوجه نظام الفائدة املوارد املتاحة للمرشوعات ذات الربحية الرسيعة ، بغض النظر 
عن دورها يف توفري اإلنتاج احلقيقي.

وبذلك يكون الف�صل الثاين قد اأثبت فرو�س البحث التالية  :

1- ينبني نظام سعر الفائدة عىل فروض نظرية مل يثبت صحتها وال تتبع املنهج العلمي السليم.

2- يربر االقتصاديون سعر الفائدة بحجج ال تعتمد عىل منهج علمي سليم .

3- أثبت البحث أن السياسة املالية التي تنتجها احلكومات عن طريق التمويل بالعجز 
احلكومية  والسندات   ، األذون  بإصدار  الفائدة  سعر  نظام  تطبيق  عن  األول  املسئول  هي 
لتغطية ارتفاع النفقات عن اإليرادات ، ويستند إليها البعض يف تصنيف االستثامرات إىل 
استثامرات بدون خماطر- بام يتعارض مع واقع األعامل- باعتبار أن احلكومات تضمن رد 

القروض وفوائدها .

حلساب  الدائن  أو  املدين   ، العقد  طريف  أحد  حقوق  من  الفائدة  سعر  نظام  4-ينقص 
الطرف اآلخر بدون مقابل عادل .

5- سعر الفائدة له تأثري سلبي شديد األثر عىل اإلنتاج واالستثامر والتوزيع . 

ويكون الهدف الثالث قد حتقق وهو :

إثبات توافق ترشيع حتريم الربا مع املنهج العلمي املوضوعي وعىل العكس تعارض عقد 
الربا مع املنهج العلمي .
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الفصل الثالث 

دراسة تحليلية لتأثير سعر الفائدة / الربا على االقتصاد المعاصر 

حالة م�صر – حالة الوليات املتحدة الأمريكية 

   أثر الربا أو نظام سعر الفائدة تأثريا سلبيًا كبريًا عىل البرشية منذ مهد احلضارة اإلنسانية، 
ولكن يف الواقع محل العرص احلديث كثريًا من ويالت وسوءات هذا النظام بام نعتقد انه مل 
يسبق حدوثه عىل مر األحقاب السابقة ، وهو ما سيتضح من الدراسة املعارصة لتأثري نظام 

الفائدة عىل نموذجي الدراسة : مرص والواليات املتحدة األمريكية  كام ييل .

احلالة الأولى : درا�صة اأثر الربا على م�صر يف الع�صر احلديث

   لعب الربا أو سعر الفائدة دورا حموريا سالبا يف مستقبل مرص يف العرص احلديث بدًء 
من سنة 1860 حتى عرصنا احلارض ، واختيار مرص يف الدراسة معني ألهنا أكرب بلد عريب 
إسالمي سكاين من ناحية وألهنا كانت مهد اخلري والعطاء عندما كانت ظروفها االقتصادية 
واملالية تسمح بذلك من ناحية ثانية وألهنا كانت القوة العسكرية والسياسية التي تتصدى 

ألعداء األمة من ناحية ثالثة ، وذلك من خالل التقسيم التارخيي إىل جزئني كام ييل .

اجلزء الأول  : أثر النظام الربوي عىل مرص من سنة 1860 حتى سنة 1942  :

 ، الديون  وتطور  احلقبة  هذه  يف  مرص  وضع  إليه  آل  ما  باألرقام  الدراسة  استعرضت    
وبإجياز شديد تم استعراض ما ييل :

أ- قروض اخلديوي سعيد : بدأت بمبلغ 3.5 مليون جم وقيمته احلقيقية  2.4 مليون 
جم نظرا إلصداره بخصم إصدار حتى تكون قيمته االسمية أعىل من قيمته احلقيقية ، وهو 

ما طبق يف كل القروض التي عقدهتا اجلهات األجنبية الدائنة .

ب- قروض اخلديوي إسامعيل : عقد اخلديوي إسامعيل قروضا شخصية حوهلا الدائنني 
إىل قروض عىل الدولة ، وقروض أخرى لتمويل مرشوعات عامة ، وقد سامهت كل تلك 

القروض وفوائدها يف تفاقم مديونية مرص وأدت إىل ما ييل :
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1- سداد مرص فوائد يف الفرتة من 1876-1942 أكثر من 245 مليونًا ملبلغ 76 مليونًا، 
، مع  ، مما تسبب يف نزيف دائم لالقتصاد املرصي  للبالد األوروبية  الفوائد  صدرت هذه 
مليون   3.9 املدفوعة  والفوائد   ،  1880 سنة  جم  مليون   8.5 كانت   مرص  إيرادات  أن 
جم أي بلغت نسبة الفائدة 46% من اإليرادات ، ويف سنة 1900 كانت مرصوفات مرص 
9.7 مليون جم منها 3.8 مليون جم فوائد أي أهنا بنسبة 39%  ، مع أن تكلفة إنشاء سد 
أسوان بلغت 2 مليون جم ، وبذلك كانت الفوائد تكفي إلنشاء أكثر من 122 مرشوعا 

هبذا احلجم الضخم .

2- إنشاء صندوق الدين سنة 1876 لتحصيل حقوق الدائنني الذي سحب اختصاصات 
وزارة املالية ، وأطلقت يده يف مجع اإليرادات ، وحرمت احلكومة املرصية من عقد معاهدات 

دون موافقة إدارته األجنبية ، ورفضه كثري من مصالح مرص مثل إنشاء سد أسوان  .

3- إنشاء املحاكم املختلطة التي عملت عىل هنب األجانب ألموال املرصيني واحلكومة 
صندوق  املحاكم  هذه  ساندت  كام  مرص،  أموال  ابتزت  صارخة  قضائية  بأحكام  املرصية 

الدين بغري حق ، حتى أن بعض أحكامها استفز اللورد كرومر الذي هامجها سنة 1884 .

4- أدى تدخل القوى األجنبية نتيجة للديون وضعف الدولة إىل احتالل بريطانيا ملرص 
وهنب   ، الظلم  من  مزيدا  محلت  التي  األجنبية  االمتيازات  إنشاء  إىل  أدى  مما   1882 سنة 
موارد الدولة ، والتدخل السافر يف مصاحلها ، وأسفرت مديونية مرص عن تكالب كل من 

بريطانيا وفرنسا عىل االحتالل املايل واالقتصادي والثقايف إىل جانب السيايس .

ج - اأثر النظام الربوي على الدولة العثمانية :

   اجتهت الدولة العثامنية أيضا إىل أوروبا لالقرتاض بضامن اإليرادات التي كانت حتصلها 
من والياهتا ، فعقدت ثالثة قروض بفوائد حتملتها احلكومة املرصية وهي ، األول : 1855 
بمبلغ 5 مليون جنيه إسرتليني ، الثاين : قرض الدفاع العثامين سنة 1891  ، الثالث : 189 
– ووضعت   ، العثامنية  الدولة  ضعف  لزيادة  القروض  هذه  أدت  وقد   ، إسرتليني  مليون 

وثيقة عىل  ربام ألجل غري مسمى وأصبحت  للخالفة اإلسالمية  احلزينة  لألسف-النهاية 
ختلف األمة اإلسالمية وانتهاء دورها  .
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 الآثار ال�صلبية التي جنتها م�صر من الديون الربوية على اجلوانب القت�صادية 
وال�صيا�صية :

1- أسفرت الديون بالربا التي عقدهتا مرص مع الدائنني األجانب عن ضياع استقالل 
البالد سياسيا وعسكريا ، ملدة تزيد عن نصف قرن . 

2- أدت هذه الديون لنهب موارد البالد ، وتراكم الفوائد املركبة ؛حتى تضاعف حجم 
الدين عدة مرات ، وحرمت البالد من االستفادة من مواردها التي سخرت للوفاء بديون 

الدائنني دون أبنائها.

الصحة  عىل  اإلنفاق  عىل  قادرة  غري  أصبحت  حتى  مرص  ميزانية  الديون  أثقلت   -3
من  مرص  حرمان  ومنها  اقتصادية  تنمية  أي  وإحداث   ، العامة  واملرشوعات  والتعليم 

االحتياطي النقدي لدى صندوق الدين إلقامة سد أسوان مثاال عىل ذلك .

مما  الوطنية  والرأساملية  للحكام  املرصيني  لدى  والكراهية  اإلحباط  4- سادت مشاعر 
قولته  كامل  مصطفى  الزعيم  قال  حتى   ، مرصي  هو  ما  واحتقار  اليأس  أحاسيس  أشاع 
الشهرية لرفع معنويات الشباب املرصي " لو مل أكن مرصيا لوددت أن أكون مرصيا " وهو 

ما انتهى بالبالد إىل ثورة يوليو 1952 .

5- كام ال خيفى عىل أحد أن القروض بالربا املحرم كانت أيضا سببا رئيسيا من أسباب 
تدهور الدولة العثامنية ، وانتهاء دولة اخلالفة اإلسالمية ، هناية ال يتصور قيام هلا ، مما نتج عنه 
ضياع االستقالل السيايس واالقتصادي لباقي الدول العربية واإلسالمية ، وهو ما انتهى 
ببالد األمة إىل تقطيعها ملستعمرات ختضع للحكم الغريب طبقا التفاقية " سايكس بيكو " 
 ، واإليطايل  والفرنيس  اإلنجليزي  احلكم  حتت  إقطاعيات  إىل  العربية  الدول  وزعت  التي 
وأيضا تم إنشاء " وعد بلفور" بإقامة دولة إرسائيل يف فلسطني العربية ، وبالتايل أصبحت 

سببا مبارشا للنزيف املستمر لشباب األمة، ومواردها املالية وهتديدا مروعا ملستقبلها .

   وال يتصور املعارصون أن شعوب األمة اإلسالمية قد حتررت يف العرص احلارض من 
االستعامر الغريب ، فام زالت جمتمعاتنا مبهورة بالفكر، والثقافة الغربية ، وتعتربه النموذج 
األمثل الذي يستطيع أن يوفر ألبنائه ما يتطلع إليه من احلياة الكريمة والترشيعات املتكاملة 

رغم بعدها عام ورد بكتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله الكريم صىل اهلل عليه وسلم  .
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  اجلزء الثاين : تأثري االقرتاض بالربا يف الفرتة املعارصة من سنة 1960م حتى تارخيه: 
ويتمثل يف التمويل بالعجز عن طريق القروض   :

اأول : القرتا�س بالفائدة من القطاع امل�صريف :

  1- قدم القطاع املرصيف املرصي من خالل ودائع املجتمع قروضا ميرسة ملنشآت القطاع 
العام وقطاع األعامل العام التي فشل كثريا منها يف االلتزام بسداد مديونياته ، وكان لرتاكم 
هذه املديونية تأثريه السلبي عىل ربحية هذه الرشكات ، وحقق الكثريمنها خسائر متوالية مما 
كان له تأثريه يف اإلرساع بخصخصة هذه الرشكات وتقييمها بأقل كثريا من قيمتها ، تأثرا 
الدولة  ممتلكات  ضياع  سبب  ما  وهو   ، وربحيتها  نموها  تعرقل  التي  والفوائد  بالقروض 
ألهم عنارص اإلنتاج هبا ، نظرا للمآخذ التي ارتبطت بعدم الرشد االقتصادي يف استخدام 

املوارد املالية املتاحة .

2- امتد اإلرساف يف استخدام القروض املرصفية إىل كثري من رجال السلطة ، مثل نواب 
قروض  عىل  احلصول  يف  مراكزهم  استثمروا  الذين  املسئولني  كبار  من  وكثريًا  القروض 

بضامنات ضعيفة أو شخصية ، وما يزال بعضها  حتى اآلن .

ثانيا : التمويل بالعجز عن طريق اإ�صدار الأذون وال�صندات :

االقتصادية  التنمية  عىل  سلبا  يؤثر  مبلغا  بالعجز  للتمويل  نتيجة  الديون  بلغت     
واالجتامعية، وينقسم دين الدولة إىل دين داخيل ودين خارجي كام ييل :

بالبيانات  تم االستعانة   ( الداخيل من عنارص شتى  الدين  : ويتكون  الداخيل  الدين  أ- 
املنشورة للبنك املركزي املرصي  ( فتطور بدًء من 434846 مليون جم سنة 2004 حتى 

بلغ 863297 سنة 2010 .

لصالح  الدولة  عىل  ديون  مجيعا   البنك   )موارد   : القومي  االستثامر  بنك  موارد  ب- 
سنة  جم  مليون   29455 من  بدًء   2010-2004 من  تطورت  وقد   ) األموال  أصحاب 

2004 حتى بلغت 211294 مليون جم سنة 2010 . 

أساس عدد  الداخيل سنة 2010) عىل  الدين  من  الفرد  متوسط نصيب  يكون  وبذلك 
السكان 80 مليون نسمة ( = 13432.388 جم .
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ج – الدين اخلارجي : تطور من 29872 مليون $ سنة 2004 حتى بلغ 32277.1 
مليون $ سنة 2010 .

  وبذلك يكون نصيب الفرد من امجايل الديون  =  15752.3جم .

د- خدمة الدين املحيل واخلارجي  سنة 2009 / 2010  :  

إمجايل املرصوفات : 391050 جم .  إمجايل االيرادات 297639 مليون جم .

مليون$،   2839   : اخلارجية   والفوائد  جم   مليون   59804  : املحلية  الفوائد  بلغت 
 = اإلمجايل   ) للدوالر  جم   5.75 بسعر   ( جم  مليون   16324.25 تساوي  وهي 

76128250000 جم 

فتكون نسبة الفوائد إىل إمجايل املرصوفات = %19.5 .

نسبة الفوائد إىل إمجايل اإليرادات   = %25.57 .

نتائج الديون على اقت�صاد م�صر :

1- أثقلت الديون كاهل امليزانية بعبء الفوائد املركبة املرتاكمة من سنة ألخرى حتى 
بلغت حصة الفرد منها مبلغ  15752.3 جم  .

2- تشري هذه الديون وتزايدها عاما بعد عام إىل عدم الرشد االقتصادي يف اإلنفاق العام  

3- كام تؤكد نتائج استغالل هذه الديون ضعف قدرة الدولة عىل استثامر املوارد الطبيعية 
والبرشية املتاحة بام حيقق أعىل جدوى اقتصادية ومالية منها .

4- تؤثر هذه الديون وفوائدها عىل خطط التنمية االقتصادية ، واإلنفاق عىل اخلدمات 
معاناة  إىل  أدى  مما  العلمي  والبحث  الزراعة  وتطوير  والتعليم  الصحة  وخاصة   ، العامة 
املجتمع املرصي خالل احلقبة األخرية من أمراض صحية واجتامعية مل تكن موجودة من 

قبل ، وهي هتدد أمن وسالمة املجتمع املرصي .

املرصية حلفظ حقوق  للحكومة  اآلمرة  التوصيات  بكثري من  الدويل  البنك  يتدخل   -5
فرتة  الدين  صندوق  غرار  عىل  املجتمع   مصالح  من  كثري  عىل  سلبا  تؤثر  والتي  الدائنني 

اخلديوي إسامعيل 
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6- تلقي هذه الديون أعبائها الثقيلة عىل األجيال القادمة ، التي قطعا ستعاين الكثري حتى 
يتم سدادها وفوائدها ؛ باإلضافة إىل التدخل األجنبي السافر من البنك الدويل وصندوق 
ظل  يف  حيدث  كان  ما  غرار  عىل  واقتصاديا  سياسيا  الدولة  أمور  من  كثري  يف  الدويل  النقد 

االحتالل اإلنجليزي ملرص. 

احلالة الثانية : درا�صة اأثر الربا على الوليات املتحدة الأمريكية 

�صبب اختيار الوليات املتحدة الأمريكية :

   يعترب اختيار الواليات املتحدة يف الدراسة مقصودا باعتبار ما ييل :

اقتصاديا وعسكريا وحضاريا،  العامل  املتحدة من أكرب وأغنى دول  الواليات  تعترب   -1
اإلسالمية  الدول  وخاصة   ، العامل  دول  معظم  به  حيتذي  الذي  احلضاري  النموذج  فهي 

والعربية .

النظام  يف  تأثريا  العامل  دوال  أكثر  من  فهي   ، حمورية  دولة  املتحدة  الواليات  أن  كام   -2
االقتصادي واملايل العاملي .

3- أن نظامها املايل  قد أثر تأثريا مدمرا يف احلقبة األخرية عىل النظام املايل العاملي ، من 
خالل سعر الفائدة بحدوث األزمة املالية العاملية التي بدأت من قطاعها املرصيف ، لتمتد منه 

إىل معظم أنحاء العامل .  

  وقد تناول البحث تأثري سعر الفائدة ودورها من خالل اجلوانب اآلتية  :

 1- خصائص النظام املرصيف األمريكي وقوة تأثريه عىل العامل .

 2- دور نظام  سعر الفائدة يف متويل النظام املايل يف الواليات املتحدة .

 3- تأثري سعر الفائدة عىل صنع األزمات املالية يف الواليات املتحدة ، وكثري من دول العامل.

و�صيتم ا�صتعرا�س النتائج التي تو�صل لها البحث يف كل منها باخت�صار كما يلي :

اجلانب الأول :  خصائص النظام املرصيف األمريكي القائم عىل سعر الفائدة  :

النقدية  عملته  متتعت  حيث   ، معينة  بخصائص  األمريكي  املرصيف  النظام  خيتص   -1
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-الدوالر األمريكي- بقبول واسع طيلة األحقاب السابقة ، وهو ما شجع النظام عىل رفع 
يف  احلق  له  وأصبح  املايض،  القرن  يف  وودز  بريتون  التفاقية  وفقا   ، الذهبي  العملة  غطاء 

اإلصدار النقدي وقتام شاءت أجهزة الدولة . 

االقتصادية  املؤسسات  من  كثري  قبل  من  ضخمة  مدخرات  إيداع  ذلك  عن  نتج   -2
واألفراد ، من كبار الرأسامليني يف العامل ، وكبار رجال الدول النامية، واألثرياء من الساسة، 
وحكومات بعض الدول املتعاملة مع الواليات املتحدة األمريكية ، مما ضخم قدر اهليمنة 

النقدية واملرصفية للقطاع املرصيف األمريكي عىل العامل .

3- ربطت بعض الدول العربية قيمة عمالهتا بالدوالر األمريكي بعالقة ثابتة ، وهو ما 
يؤثر عىل قيمة عمالهتا يف حالة انخفاض قيمة الدوالر، ويؤثر عىل قيمة ودائعها يف البنوك 
األمريكية من ناحية ، ويؤثر عىل مستحقات هذه الدول التي تستحق وتدفع بالدوالر من 

ناحية أخرى .

4- كان نتيجة كل ما سبق أن تؤثر فائدة رأس مال البنوك األمريكية ، ليس عىل اقتصاد 
، كل بحسب  العامل  باقي دول  إىل  تأثريها حتام  يمتد  املتحدة األمريكية فقط بل  الواليات 

مدى معامالته معها وقدر ارتباط عملته هبا .

اجلانب الثاين : دور  نظام سعر الفائدة يف متويل النظام املايل يف الواليات املتحدة  :

اأول : متويل  النفقات العامة عن طريق القرتا�س : 

 ، الربامج احلكومية األمريكية  بتمويل  الوفاء  الدولة قارصة عن  إيرادات  عندما تصبح 
املال  ، وقدرهتا عىل االقرتاض، وعىل أسواق  الدولة  الكونجرس بشدة عىل خزانة  يعتمد 
  Policy املالية   بالسياسة  ويسمى  مستمر  بشكل  حيدث  ما  وهو  الربامج   هذه   لتمويل 
بإصدار   2007 مايو  يف   $  8819278857652 القومي  الدين  بلغ  لقد  حتى   Fiscal

السندات وأذون اخلزانة .

ثانيا : حتكم الدولة يف �صعر الفائدة عن طريق حتديد فوائد أذون اخلزانة والسندات 
احلكومية املصدرة من الدولة :

تتحكم الدولة يف سعر الفائدة عند إصدار أذون اخلزانة ، أو السندات احلكومية ملدد سنوية 
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من  خالية  استثامرات  تعترب  حيث  الفائدة  نظام  دعائم  أهم   من  وهي   ، معينة  فائدة  بأسعار 
الفائدة أداة منظمة للتحكم  الدولة .  ويعترب مستوى  سعر  املخاطر ألهنا مضمونة من قبل 
والسيطرة يف التدفق النقدي بني الطرفني ، كام تضع السلطة النقدية الفيدرالية القواعد املالئمة 

للسيطرة يف حالة الرضورة لرفع أو خفض سعر الفائدة للتحكم يف التضخم أو االنكامش .

ثالثا : تدخل حكومة الوليات املتحدة  املبا�صر يف تنظيم القطاع  امل�صريف :

 Federal Reserve – األمريكي  املركزي  الفيدرايل - املرصف  يعترب جملس االحتياطي 
Board أحد أهم عنارص السيطرة عىل القطاع املرصيف األمريكي ، وتضع الدولة السياسات 

العامة للقطاع املرصيف يف كل من :

1- حتديد سقف االئتامن : مثلام تدخلت سنة 2003 برفع سقف االئتامن يف التمويل العقاري .

2- وضع احلد األقىص أو األدنى للفائدة املرصفية : مثلام فعلت من سنة 2001 وما بعدها  
بتخفيض سعر الفائدة عىل القروض العقارية ، ثم رفعها مما ضاعف الفوائد املستحقة، ومن 

ثم بدأ تعثر املدينني .. الخ .

3- تتدخل الدولة يف تغيري سعر الفائدة يف ظروف معينة ، كام تدخلت مثال الواليات 
املتحدة االمريكية خالل األزمة املالية  .

   وتوضح الدراسة دور اإلقراض بالفائدة عن طريق السندات والبنوك بام يشريألمهيتهام 
القصوى يف متويل النشاط ؛ إذ يزيد جمموعهام عىل 90% من مصادر التمويل وتشغل األسهم 

10% فقط يف السوق األمريكي .

رابعا : تاأثري التدخل غري املبا�صر يف التحكم يف �صيا�صة الئتمان :

1- تؤدي زيادة أو خفض اإلنفاق احلكومي لزيادة أو خفض األعامل ودخول األفراد بام 
يؤثر عىل طلب جمتمع األعامل عىل االئتامن .

2- عندما يتم متويل زيادة اإلنفاق احلكومي عن طريق العجز) باالقرتاض ( وعن طريق 
السندات احلكومية تتأثر أسعار الفائدة .

االقرتاض  إىل ختفيض  تؤدي  اإلنفاق  ، وخفض  الرضائب  برفع  قرارات  تتخذ  قد   -3
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القروض  من  البنوك  إيرادات  عىل  يؤثر  مما  لالنخفاض  الفائدة  أسعار  وتدفع  احلكومي 
وسائر اخلدمات املرصفية األخرى تأثرا بحركة أسعار الفائدة .

4- يستخدم كل من سعر الفائدة وسعر اخلصم كأداة لتحريك االئتامن يف السوق النقدية 

5- وبالتايل يؤثر سعر الفائدة املطروح من كل من الدولة ، واملؤسسات املرصفية ، وغري 
املرصفية ، عىل حجم التمويل املطروح لالقرتاض ، واملطلوب من املقرتضني واملستثمرين .

6- السامح  بمامرسة األنشطة املالية عالية املخاطر مثل التوريق واملشتقات .

اجلزء الثالث: اأثر �صعر الفائدة يف �صنع الأزمات املالية يف اأمريكا وتاأثريها على 
باقي دول العامل  : 

الواليات  يف  املاضيني  القرنني  خالل  املالية  األزمات  صنع  يف  الفائدة  سعر  تسبب   -1
املتحدة األمريكية ، كام سبب حدوث أزمات مالية مرت بدول العامل األخرى مثل : أزمة 
املكسيك سنة 1994 ، أزمة دول رشق آسيا بدأت يف يولية 1997 ) تايالند – ماليزيا – 

اندونيسيا – الفلبني –كوريا الشاملية ( أزمة األرجنتني 2001 .

2- أثبتت الدراسة دور سعر الفائدة يف صنع األزمة املالية العاملية سنة 2007 عن طريق 
الفوائد املرصفية يف القروض والتوريق واملشتقات  من خالل :

 - درا�صة اأ�صباب انهيار القطاع امل�صريف الأمريكي .

 - تم إجراء دراسة تطبيقية عىل بعض البنوك األمريكية : تناول البحث بدراسة تطبيقية 
لتقارير مكتب املفتش العام Office of Inspector General ومتثل عينة من البنوك األمريكية 

املنهارة لتوضيح مسئولية نظام سعر الفائدة عن إهنيار هذه البنوك .
املتحدة  الواليات   : السلبية لألزمة  من 2007-2010 عىل كل من  اآلثار  3- حرص 
األمريكية ، دول أوروبا الغربية  ، دول جنوب رشق آسيا ، الدول العربية ، وذلك بالنسبة 

ملجاالت : البورصات ، أسواق الطاقة واملواد األولية ، السياحة واالقتصاد .
للفساد  نتيجة  األمريكي  املرصيف  النظام  واملحاسبية يف حفظ  املالية  الضوابط  4- فشل 

املايل واإلداري :
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املرموقة،  العلمية  املجالس  انشغلت كثريا من  األزمة  السابقة عىل  العرشين سنة  خالل 
وأخالقية؛  وعرفية  قانونية  ضوابط  بوضع  رفيعة  واقتصادية  مالية  مكانة  ذات  وسلطات 
أمثلة  ومن  واملصارف  األعامل  نشاط  يف  والدويل  األمريكي  االقتصاد  ومحاية  لتنظيم 
مراقب  ومسئولية  دور  تطوير   ، الداخيل  املحاسبي  النظام  أدوات  تطوير   : الضوابط  هذه 
 Sarbanes أوكسيل  سريبانس  قانون   ، احلوكمة  قواعد   ،  11 بازل  مقررات  احلسابات، 
، وكاالت التصنيف االئتامين ، التقييم باستخدام   I A S املعايري املحاسبية الدولية ، Oxley

القيمة العادلة Fair Value .. الخ. 

 ، مالية  كارثة  منع حدوث  تفلح يف  مل  الضوابط  أن كل هذه  البحث  أثبت  فقد  وبذلك 
بدأت من أعظم الدول اهتامما هبذه الضوابط ، بل إن معظمها نابع من البيئة العلمية واملهنية 
األمريكية ، لتصنع كارثة دولية حيصد نتائجها اجلميع ، حتى األبرياء من العاملني الذين 
فقدوا وظائفهم نتيجة هلذه األزمة ، ومن املستثمرين يف أقايص الدنيا يف البورصات املحلية 
التي تأثرت .. والكثري جدا مما ال يمكن حرصه وقياسه حتى تارخيه ، وصدق اهلل العظيم يف 

قوله تعاىل : " واتقوا فتنة ال تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة " األنفال / 25.

املبيتة من  النية  يؤكد سوء  بام   ، تطبق شكال دون مضمون  الضوابط  فقد كانت هذه     
كثري من املسئولني عن تطبيقها ، وامللفت لالنتباه انه عىل عظم نتائج األزمة املالية عىل مجيع 
تقاريرهم  قدموا  الذين  املنهارة  البنوك  مراقبي حسابات  يتم حماسبة  مل  أنه  إال    ، األصعدة 
مل  أنه  أي   ، مبارشة  األمريكية  البنوك  اهنيار  " قبل  نظيفة  " تقارير  باعتبارها  السنوية  املالية 
يتم التحفظ فيها عىل أعامل اإلدارة باإلشارة رصاحة أو ضمنا ، عىل الرغم من مسئوليتهم 
حدوثه  سبق  ما  وهو   ، هلا  األمريكي  القانون  وجتريم   ، التقارير  هذه  نتائج  عن  القانونية 
 Arthur Anderson لواحدة من أكرب رشكات املحاسبة يف العامل وهي رشكة آرثر أندرسون
بعض  " واهنارت سنة 2001 وقىض  للطاقة  " إنرون  تراجع حسابات رشكة  كانت  التي 
مسئوليها سنوات يف السجون األمريكية جزاًء هلم عىل تقصريهم أو تواطؤهم مع اإلدارة 
عىل إخفاء حقائق عن أعامل الرشكة كانت يمكن أن تفيد املسامهني واجلهات اإلرشافية لو 

نرشت يف الوقت املناسب. 

فهل كان اهنيار رشكة إنرون أسوأ أثرا من نتائج األزمة املالية ؟ وملاذا مل نسمع منذ 2007 
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حتى تارخيه عن مساءلة رشكات املحاسبة والتدقيق التي كانت مسئولة عن البنوك املنهارة ؟

  وبذلك يثبت البحث عدم جدوى ال�صوابط التي و�صعتها اأعلى املجال�س العلمية 
وال�صلطات العليا وهو ما نف�صره  ب�صببني :

1- أن مفهوم سعر الفائدة يعمق هدف تعظيم املال بام يدفع النفوس الضعيفة للتجاوز 
عن كثري من القيم األخالقية  .

2- أن ضوابط الترشيع الوضعي األمريكي مل تصل إىل عمق الضمري اإلنساين املرتبط 
بخشية اهلل سبحانه وتعاىل يف الرس والعلن وهو ما أدى حلدوث األزمة . 

الرتبوية  الضوابط  وضعت  التي  اإلسالمية  الترشيعية  املنظومة  خالف  عىل  وهذا    
املال وتنظيم  بالنسبة إلكتساب  بياهنا يف الفصل األول-  للمجتمع اإلسالمي -التي سبق 
تداوله بام يريب الفطرة اإلنسانية السليمة عىل اخلريية والتعاون والرتاحم  ، حيث رشعت 
مانعا  تكون سياجا  التي  بالعقيدة  وترتبط  واملندوب  والتحريم  احلل  من  متكاملة  ضوابط 

للنفس من اإلنحراف وحمفزا هلا عىل العمل الصالح .

وبذلك يكون البحث قد اأثبت الفر�صية ال�صاد�صة والأخرية وهي :

   أن نظام سعر الفائدة هو السبب الرئييس يف الفساد املايل واإلداري والسيايس يف كل من 
مرص والواليات املتحدة األمريكية والذي امتد منها لسائر دول العامل وتم إثباته من خالل 
العرشين  القرن  ، وهناية  العرص احلديث يف مرص  املالية يف  النظم  الربا يف  نظام  استعراض 
بثروات  أطاحت  التي  املالية  األزمات  لصنع  النظام  تأثري  وامتد  أمريكا  يف  احلايل  والقرن 

عظيمة ومصالح ضخمة ملاليني البرش عىل كل من املستوى املحيل والدويل . 

ويكون البحث قد حقق الهدف الرابع والأخري وهو :

إثبات األرضار اجلسيمة التي يسببها التعامل بالربا لكافة املجتمعات البرشية  .

   وبذلك يكون حتريم الربا معجز بكل ما حتمله الكلمة من معان ، وبرهانا  ال جدال فيه 
عىل أن هذا الترشيع املحكم من لدن حكيم عليم ، ويكون البحث قد قدم دليال جديدا عىل 
آيات اهلل املعجزة ، تصديقا لكتابه الكريم وقوله تعاىل: " سنريم آياتنا يف اآلفاق ويف أنفسهم 

حتى يتبني هلم أنه احلق " )فصلت : 53(  صدق اهلل العظيم .
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خروج نار من اأر�س الحجاز ت�سيء 
اأعناق الإبل بُب�سرى 

دكتوة/ مها عبد الرحمن اأحمد نتو



  ملخ�س البحث
بسم اهلل الرمحن الرحيم 

احلمد هلل رب العاملني ، والصالة والسالم عىل أرشف اخللق سيدنا حممد وعىل آله وصحبه 
ومن اتبع هديه إىل يوم الدين.

بالعلم  فيه  الناس  افتتن  املوضوع مهم جدًا يف عرص  أن مثل هذا  ففي نظري   : بعد  أما 
احلديث ، وظنوا أنه شء فوق التصورات العقائدية والرشائع الساموية،وأنه مبتوت الصلة 

بدين اهلل –تعاىل- .

وال شك أن هذا ظن عقيم ، وتصور خاطيء ، فمن املفروض أن يتدي اإلنسان هبذه 
نتائج مذهلة  العلمية احلديثة عن  القدرات  تلك  ، السيام وقد متخضت  العلمية  القدرات 
إليه  أشارت  أو  الزمان  من  قرنًا  أربعة عرش  منذ  كتابًا وسنة  إليها نصوص اإلسالم  دعت 

يترصيح أو تلميح .

وليس لشك يف تلك النصوص ُيستدل هلا بالعلم التجريبي ، السيام قد تكون تلك النتائج 
اجتهدًا أو نظرية فليس معنى أن تكون النظرية أو االجتهاد خطأ أن نخطيء النص الرشعي، 
ويف كل ما أوردته هنــا مل أمحل نصًا فوق ما حيتمل أو أتكلف يف فهمه وفق تلك النتيجة 
التي متخض عنها العلم احلديث ، بل أوردت ما ال يمكن أن ُيمل أو يرتك أو ُينظر إليه بعني 

االرتياب ، ومن ذلك : 

دراسة . ١ يف  املتخصصني  العلامء  من  جمموعة  هبا  قام  التي  احلديثة  الدراسات  كشفت 
الظواهر األرضية أن هناك عالقة بني الزالزل والرباكني ، وأنه يسبق ظهور الرباكني 

حدوث الزالل وهو ما حدث يف عام )654هـ( .

خروج نار من أرض احلجاز هي من عالمات الساعة الصغرى التي وقعــت وال . ٢
زالت مستمرة .
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٣ . ، إىل حمرشهم  الناس  ، حترش  الزمان  آخر  التي خترج يف  النار  ليست هي  النار  هذه 
والتي تكون من عالمات الساعة الكربى .

الربكانية . ٤ الثورات  التي أجريت عىل منطقة احلجاز إىل أن  العلمية  الدراسات  ُتشري 
التي كونت حرة رهط قد بدأت منذ عرش ماليني من السنني عىل األقل ، وأهنا متيزت 
بتتابع عدد من الثورات الربكانية التي ختللتها فرتات من اهلدوء النسبي ، ونحن نحيا 

اليوم يف ظل إحدى هذه الفرتات اهلادئة نسبيًا .

بعد رسم خريطة احلرارة األرضية يف العامل تبني أن أعىل قدر من احلرارة األرضية . ٥
كانت حتت احلجاز وبخاصة حتت حرة خيرب.

تم تسجيل زلزالني كبريين وقعا يف حرة خيرب ، أحدمها يف سنة )460هـ( )1057م(، . ٦
أصوات  األخري  الزلزال  سبقت  وقد   ، )1256م(  )654هـــ(  سنة  يف  واآلخر 
إنفجارات عالية ، تلتها ثورة بركانية كبرية ، وصاحبتها هزات أرضية ، وقد كونت 
هذه الثورة الربكانية األخرية عددًا من املخاريط الربكانية ، ودفعت بماليني األطنان 
من احلمم يف اجتاه اجلنوب ، وال تزال تلك املخاريط الربكانية تتعرض ألعداد كبرية 
هذه  حتت  الصخرية  الصهارات  بأن  توحي  التي  اخلفيفة  االهتزازية  الرجفات  من 
املخاريط الربكانية ال تزال نشطة ، مما يؤكد حتمية وقوع ثورات بركانية عارمة خترج 

من أرض احلجاز يف املستقبل الذي ال يعلمه إال اهلل .

فسبحان اهلل الذي أعطانا هذا العلم الصحيح الذي مل تصل إليه مدارك اإلنسان إال 
اهلل عليه وسلم منذ حوايل )1429( سنة  املصطفى صىل  به  ، ونطق  قليلة  منذ سنوات 
مؤكدًا عىل صدق نبوته ورسالته وصدق اتصاله بوحي السامء الذي وصفه اهلل – تبارك 

وتعاىل – يف كتابه .
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عدة المطلقة .. الحكمة الإلهية 
والمعجزة العلمية

دكتور/  فوزي رم�صان



خلق اهلل سبحانه و تعاىل سيدنا آدم عليه السالم و خلق من ضلعه أمنا حواء و جعل من 
نسلهام ذرية وخالئف يف األرض.

قال تعاىل : ) واإذ قال ربك للملئكة اإين جاعل يف الأر�س خليفة ( 

قال تعاىل: ) ومن اآياته اأن خلق لكم من اأنف�صكم اأزواجا لت�صكنوا اإليها وجعل بينكم 
مودة ورحمة (. الروم )آية 21(.

ِمْنَها  ن نَّْف�ٍص َواِحَدٍة َوَخَلَق  ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ َربَّ ُقوْا  ا�ُص اتَّ َها النَّ اأَيُّ َيا  قال تعاىل : ) 
َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًل َكِثرًيا َوِن�َصاء ( النساء )آية 1( 

أصل العالقة بني الرجل و املرأة وهو النسل والذرية ولذلك شدد اهلل عز وجل عىل 
هذه العالقة وجعل هلا مكانة كبرية يف اإلسالم ووضع هلا أحكامًا ختص النسل و تضبط 
هذه العالقة من كل زيغ أو خروج عىل الفطرة فجعل اهلل الزواج ميثاقا غليظا كام ورد يف 
كالمه جل وعال ووضع أسس بناء هذه العالقة التي تبدأ بالزواج أو عقد القران وتنتهي 
بالطالق أو باملوت، وجعل لكلتا احلالتني ترشيعا حمكام وهو ما يسمى بالعدة أو تربص 
بَِأنُفِسِهنَّ َثالَثَة  بَّْصَن  َيرَتَ َقاُت  َوامْلَُطلَّ املرأة املطلقة ثالث دورات شهرية، لقوله تعاىل : » 

ُقُروٍء«  البقرة )آية 228(

وشدد اهلل سبحانه وتعاىل عىل إحصاء العدة والتدقيق يف الزمن ولو بليلة  قال تعاىل: 
َة « الطالق ) اآلية 1(  هِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ ْقُتُم النرَِّساَء َفَطلرُِّقوُهنَّ لِِعدَّ َا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ » َيا َأيُّ

وعدة املرأة التي تويف عنها زوجها بأربعة أشهر  و10 أيام .

َأْشُهٍر  َأْرَبَعَة  بَِأنُفِسِهنَّ  بَّْصَن  َيرَتَ َأْزَواًجا  َوَيَذُروَن  ِمنُكْم  ْوَن  ُيَتَوفَّ ِذيَن  َوالَّ  « تعاىل:  لقوله 
ا «. البقرة )آية 234 ( َوَعرْشً

عندما كنا يف السودان يف مؤمتر لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة وبعد صالة الصبح 
وعىل مائدة اإلفطار تناقشت مع شيخنا الدكتور عبد اهلل بن عبد العزيز املصلح يف الشفرة 
الوراثية ملني الرجل وما ذكرته يف البحث الذي قدمته هناك و الذي أرشت فيه إىل تفسري 
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حديث الرسول صىل اهلل عليه وسلم حيث يقول: » يا معرش الشباب من أراد منكم الباءة 
فليتزوج فإنه أغض للبرص وأحصن للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء«. 
) رواه مسلم يف النكاح حديث 1 ( فأثبت أن اهلل عز وجل حصن فرج املرأة بغدة برثولني 
املهبلية  البكترييا  اجللوكوز وحتوله  مادة  لزجا حيتوي عىل  تفرز سائال  التي   )  Bartholin(
املسامة بكترييا دردوالن Dardolin إىل محض اللبن Lactic acid  لقتل البكترييا والفريوسات 
الداخلة إىل مهبل املرأة واحليوانات املنوية التي ال حتمل شفرة الزوج. وجهاز إنذارها هو 

التغري PH. أما العدة فبثالث حيضات تفقد املرأة شفرة الزوج األول. 

عنها  املتوىف  أما  قروء  بثالثة  املطلقة  املرأة  عدة  أحصيت  ملاذا  املصلح  الشيخ  فسألني 
زوجها فبأربعة أشهر وعرشة أيام. فقلت له إن احليض يتبع اجلهاز العصبي الودي لذلك 
عندما تفرح املرأة ممكن أن حتيض وكذلك عندما حتزن ويف حالة موت الزوج فقد تفتقد 
املرأة العادة الشهرية لألسباب نفسها. لذلك رشع اهلل عز وجل العدة بالشهر واليوم ، 

ويف ذلك حكمة بالغة. 

سبب  وهو  زوجها  عنها  واملتوىف  املطلقة  املرأة  عدة  يف  رس  هناك  أن  متأكدا  كنت  ولقد 
فسيولوجي يف خلق البويضات ألن مدة العدة متعلقة بخلق البويضات ولكن مل يكن عندي 

الدليل العلمي الصحيح لإلفصاح عن هذه احلقيقة .

للمرأة  الصامء  الغدد  علم  يف  كتابًا  منه  فطلبت  فرنسا  يف  رمحوين  مصطفى  األخ  كان 
الكايف  العلمي  الدليل  لدي  يكن  مل  ولكن  أعلمها  كنت  التي  الفكرة  من  للتأكد  احلامل 
اخللوي  واالتصال  الصامء  الغدد  علم  كتاب  مصطفى  األخ  يل  فأحرض  عنها،  لإلفصاح 
ENDOCRINOLOGIE ET COMMUNICATION CELLULAIRES  للكاتبني: د. 

     SIMON IDELMAN   et  JEAN VERDETTI  سيمون إدملان وجان فرديت

وهو  العنوان  عىل  للبحث  مبارشة  أرسعت  أمحلها  كنت  التي  والنظرية  الفكرة  ولتأكيد      
مراحل خلق البويضة أو ما يسمى بالفرنسية Ovogenèse أو باإلنجليزية oovogenisis حتت 
. Aspect dynamiques de la folliculogénise  عنوان » األوجه الديناميكية خللق البويضات

الرتجمة ملقال مراحل خلق البوي�صات:  وجتدون النص كامال باللغة الفرنسية الحقا. 
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تبدأ مرحلة البلوغ عند املرأة بني 12 و14عام من العمر بخروج البويضات من املبيض 
يف كل شهر واحدة ويستمرهذا حتى سن اليأس. وهذا الكالم متعارف عليه، ولكن احلقيقة 
العلمية أن بداية خلق البويضات يتم واملرأة ال تزال جنينا يف بطن أمها حيث خيلق اجلَُرْيْب 
الذي يبدأ يف املرحلة اجلنينية بني الشهر الثاين والسابع )فينتج مبيض اجلنني حوايل 6 إىل 7 

مليون جريب يف الشهر اخلامس من احلمل(. 

عند الوالدة، املبيض يكون يف حوزته حوايل 2 مليون بويضة أولية. مع بداية الطفولة 
90% من هذه البويضات األولية تتالشى Dégénérer  ويبقى فقط حوايل 400 بويضة 
»Ovocytes  أولية قد تصبح بويضة ناضجة قابلة للتلقيح يف كل شهر خالل فرتة خصوبة 

املرأة. 

يف ال�صفحة املقابلة 

�صورة للكتاب مع الن�س الذي يتحدث عن هذه احلقيقة العلمية.
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ترجمة حرفية للن�س الفرن�صي:

البويضة التي خترج من املبيض اليوم قد بدأت رحلتها قبل ثالث حيضات .. ١

إذا أردنا أن نحقن اجلريب األول بدواء فيجب علينا االنتظار ثالث حيضات . . ٢
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املبي�س هو الع�صو التنا�صل الأويل عند املراأة ، شكله يشبه حبة اللوز أو الفاصوليا،  
وخيتلف حجمه من امرأة إىل أخرى، بل وعند نفس املرأة ، يرتاوح حجمه ما بني 3.5 – 

5سم  طوآل، و 2.5 سم عرضآ، و 1 – 1.5 سم سمكآ ، ووزنه من 5 – 10 غم 

قبل البلوغ يكون سطح املبيض أملس ناعمآ، ولكن بعد البلوغ، وتكرار عملية االباضة 
يصبح سطح املبيض جمعدآ بسبب الندب التي ختلفها حوصالت دوغراف بعد انفجارها. 

وبعد سن اليأس ينكمش ويضمر حجم املبيض. 

تركيب املبي�س 

مادة  وسط  املوضوعة  األولية  البيضية  اخلاليا  من  جدآ  كبري  عدد  من  املبيض  يتكون 
أساسية مؤلفة من نسيج ضام، وسطحه اخلارجي مغطى بطبقة واحدة من اخلاليا الطالئية 
املكعبة تعرف بـ » الطالء اجلرثومي Germinal epithelium ، وغالبا ما تزول هذه الطبقة 

عند املرأة بعد البلوغ .

أسفل القرشة توجد حمفظة ليفية تتكون من ألياف من النسيج الضام ، تدعى » الغاللة 
 .Theca Albuginea  » املبيضية البيضاء

املبي�س يتكون من طبقتني هما :

Medulla  1 - اللـب

العضيل  الضام  النسيج  بني  تتوسط  التي  الدموية  باألوعية  غنية  مركزية  نواة  عن  عبارة 
واجلزء األكرب من املبيض ، حتيط به الغاللة البيضاء.

Cortex  2 -  الق�صرة

طبقة رقيقة سطحية ، مولدة للبويضات، بيضاء اللون، حتتوي عىل آالف احلويصالت 
من  منها  الواحدة  تتألف   ، ملم   1  –  0.25 حجمها   ،  primordial follicules األولية 
 بويضة تتكون من طبقة واحدة من اخلاليا املحببة، وبينها خاليا متطورة تفرز هرمونات.

والغاللة  اخلارج،  املتكون من خاليا طالئية مكعبة من  اجلرثومي  الطالء  بني  القرشة  تقع 
البيضاء من الداخل، وهي حتيط باللب
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تعريف العـدة 

أحصيته  أي  اليشء  عددت  يقال  اليشء  إحصاء  وهو  )عدد(  مجع  العني  بكرس  لغــة: 
إحصاءا. 

ا�صطلحا:  اسم ملدة ترتبصها املرأة ومتتنع فيها عن التزويج . وتبدأ بعد وفاة زوجها أو 
فرا قه هلا بالوالدة أو اإلقراء أو األشهر، وهذا الرتبص املحدود رشعا مأخوذ من العدد ألن 

أزمنة العدة حمصورة مقدورة، وسبب وجود العدة أمران ومها : الطالق أو املوت .

والطلق ينق�صم اإلى  ق�صمني: 

طلق �صني: وهو أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة يف طهر مل جيامعها فيه  )حديث 
عبد اهلل بن عمر (   رواه البخاري عند تفسري سورة الطالق حديث رقم 4908 . 

جيمع  أن  أو  فيه،  جامعها  طهر  يف  أو  حائض  وهي  طلقة  يطلقها  كأن  بدعي:  طلق 
الطلقات الثالثة بلفظ واحد أو يف جملس واحد . 

ِبيُّ اإَِذا  َها النَّ يقول اإلمام ابن تيمية يف كتاب أحكام العدة يف تفسري قوله تعاىل: ) َيا اأَيُّ
َة ( الطالق )اآلية 1(  وا اْلِعدَّ ِتِهنَّ َواأَْح�صُ �َصاَء َفَطلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ َطلَّْقُتُم النِّ

وذلك بأن يطلقها بعدما تطهر وقبل أن يمسها فإن قيل إن األقراء هي األطهار فإهنا تبدأ 
ذلك الطهر وتعتد قرءا وإال تعد احليضة التي بعدها، وتكون احليضة التي بعده هي أول 

القروء الثالثة هذا معنى » وطلقوهن لعدهتن« . 

َن ِباأَنُف�ِصِهنَّ َثلَثَة ُقُروٍء(    �صْ بَّ ويقول ابن كثري يف تفسريه لقوله تعاىل: ) َوامْلَُطلََّقاُت َيرَتَ
البقرة )اآلية 228( 

 وقد اختلف ال�صلف واخللف و الأئمة على قولني :يف املراد بالأقراء ما هو ؟ 
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اأحدهما : أن املراد هبا : األطهار وقال  مالك يف املوطأ عن ابن شهاب عن عروة عن 
من  الدم  بكر حني دخلت يف  أيب  بن  الرمحن  عبد  بنت  انتقلت حفصة   : قالت  أهنا  عائشة 
احليضة الثالثة، فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرمحن فقالت صدق عروة . وقد جادهلا يف 
ذلك ناس فقالوا إن اهلل تعاىل يقول يف كتابه » ثالثة قروء ، فقالت عائشة صدقتم وتدرون ما 

اإلقراء ؟ إنام اإلقراء: األطهار.... ( ) انظر ابن كثري 1 / 377،378 ( ، موطأ 576/2 . 

ألن  العلمية  الناحية  من  األقرب  هو  القول  وهذا  والشافعي  مالك  إليه  ذهب  ما  وهو 
البويضة تكتمل يف الطهر بعد احليضة بحوايل 8-9 أيام. 

الخالصة العلمية :   

إن البويضة تبدأ رحلتها يف بداية احليض رقم 1- وتنتهي يف طهر احليض رقم 3. 

عملية ح�صابية  14+28+28 = 70 .

ومدة حياة البويضة يف الرحم حوايل يومي) 70 + 2 =  72يوما ( حياة البويضة.

تبسيــط المفهـوم: مثــال الدجـاجـة

الدجاج تبيض كل يوم بيضة، ولكن هذه البيضة التي خترج اليوم قد بدأت رحلة تكوينها 
منذ أكثر من 20 يوما ومرت بمراحل عديدة(

إذا اشرتيت دجاجة من مالك رقم )1( وكانت هذه الدجاجة تأكل طعامًاً ملوثًا أو غري 
صحي وكذلك لقحت بويضتها بديك ذي أصل غري جيد فيجب عىل املالك اجلديد رقم 
ومغذاة  الثاين  للرجل  ملك  هي  بيضة  الدجاجة  هذه  تعطي  حتى  يومًا   20 االنتظار   )2(
بطعام صحي ولقحت بيوضها بديك ذي أصل جيد وإذا أردنا أن نعطي مدة لعدة الدجاجة 

فنقول 20 يوما. 
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التوقيت  تعاىل  اهلل  أهلمه  الذي  الديك  طرف  من  تلقح  البويضات  هذه  فإن  وكذلك 
لدخول  عائقا  البيضة  تكون  ال  حتى  البيضة  خروج  وقبل  التبييض  بعد  للتلقيح  املناسب 
أيام  بضعة  املنوية  احليوانات  هذه  تبقى  و  شء  كل  قدر  الذي  فسبحان  املنوية  احليوانات 
وليس  اجلنس  حتديد  عن  املسؤولة  هي  الدجاجة  أن  ثانية  حكمة  وهنا  اليويضات  لتلقيح 

الذكر  وهلل يف خلقة شؤون . 

حكمة الأحكام لبن تيمية 

ما �صرع اهلل �صبحانه وتعالى اأحكام العدة اإل حلكمة علمها من علمها وجهلها من 
جهلها، وعدم العلم بها ل ينفيها.

حكمة العدة  

السبب هو  إذن  الرحم من احلمل،  براءة  العدة هي  الذين سبقونا: حكمة  العلامء  قال 
التاسع  اليوم  يف  فإنه  محلت  إذا  املرأة  أن  ليثبت  العرص  هذا  يف  العلم  يأيت  ولكن  احلمل، 
تتكون املشيمة Placenta   فتفرز هرمون احلمل HCG الذي نجده يف الدم أوال ثم يف البول 

بالنسب اآلتية:

ن�صبة هرمون احلمل...ات�س.�صى.جى 

• 9 أيام بعد التلقيح= )عادة حواىل 25 وحدة دولية(	

• اسبوع2= 50-5 	

• اسبوع3= 50-5 	

• اسبوع4= 425-10 	

• اسبوع5=7340-19 	

• اسبوع6=56500-1080 	

• اسبوع8-7=229000-7650 	
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• اسبوع 12-9=288000-25000 	

• اسبوع 16-13=254000-13300 	

• اسبوع 17-14=165400-4060 	

• اسبوع 40-25=117000-3640	

باإمكاننا معرفة املراأة هل هي حامل اأم ل ؟ 

وكذلك إذا غم علينا ذلك ؛ فإننا نقوم بفحص املرأة عن طريق جهاز التصوير باملوجات 
الصوتية Echographie  لنتأكد بحمل املرأة أو ال. 

الخـالصة 

الطبي،  والفحص  والبول  الدم  حتليل  طريق  عن  حامل  غري  املرأة  أن  من  تأكدنا  بعدما 
الرشيعة اإلسالمية  تتزوج ولكن يف  أن  املرأة  إذن تستطيع  العلة والسبب  قد زالت  تكون 
ُقُروٍء (   ِباأَنُف�ِصِهنَّ َثلَثَة  َن  �صْ بَّ َيرَتَ َوامْلَُطلََّقاُت   ( املرأة ثالثة قروء كام قال تعاىل:  ترتبص 

البقرة )آية  228( .
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الحقيقة العلمية رقم األولى 

يكشف العلم احلديث يف علم األجنة يف مراحل ختليق البويضات أن مدة تكوين البويضة 
هي ثالثة قروء.

العلامء  يقول  حيث  البويضات،  خلق  ملراحل  العاملي  اجلدول  يف  العلمي  الدليل  أنظر 
3حيضات )cycls(+ 14 يوما أي الطهر . 
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الخالصة:

َن ِباأَنُف�ِصِهنَّ  �صْ بَّ عدة املطلقة التي حتيض وهي ثالثة قروء لقوله تعاىل : ) َوامْلَُطلََّقاُت َيرَتَ
َثلَثَة ُقُروٍء (  فإذا طلقت املرأة يف طهر ثم حاضت، ثم طهرت، ثم حاضت، ثم طهرت 

ثم حاضت. فإذا طهرت انقضت عدهتا. 

يبداأ اإنتاج البوي�صة يف احلي�صة رقم 1 وتنتهي يف طهر احلي�صة الثالثة.

28 يوم                      28 يوم                        14 يوم

طهرحي�صة 3حي�صة 2حي�صة 1

مدة تكوين البويضة 28 +28 +14 = 70 يوما .

إذا طلق الرجل زوجته يف طهر بعد اليوم العارش من بداية احليضة تكون يف املبيض ثالثة 
بويضات.

• البويضة الكربى عمرها ) مدة تكوينها ( 28 +28 + 10  = 66 يوم 	

• البويضة الوسطى عمرها )مدة تكوينها( 28 + 10      =  38 يوم	

• البويضة الصغرى عمرها ) مدة تكوينها ( 10 أيام 	

علام أن البويضة خترج من املبيض يف اليوم 14 عرش من يوم بداية احليض، ففي احليضة 
األوىل بعد الطالق خترج من املبيض البويضة الكربى مع دم احليض ألهنا مل تلقح. 

ففي احليضة الثانية بعد الطالق خترج البويضة الوسطى 

ففي احليضة الثالثة بعد الطالق خترج البويضة الصغرى
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الحقيقة العلمية الثانية: 

إذا طلق الرجل زوجته يف طهر مل جيامعها فيه )الطالق السني(، يكون يف املبيض ثالثة 
بويضات يف مراحل التخليق والتكوين هذه البويضات هي تابعة للزوج األول
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و  العلامء  يقول  كام  املخزن  يف  كانت  ألهنا  األول  بالزوج  عالقة  ال   4 رقم  البويضة  أما   
املرأة يف بطن أمها وبدأت رحلتها يف التخليق بعد الطالق ألن عمرها ثالث قروء كام قال 
تعاىل، إذن هذه البويضة ال عالقة بالزوج األول وإذا تزوجت املرأة بعد العدة كانت هذه 
البويضة خالصة للزوج الثاين و إذا لقحت هذه البويضة بحيوان مني الرجل الثاين كان 

الولد خالصا للزوج الثاين. 

وهو  العدة  حكمة  يف  الأوائل  فقهاوؤنا  قاله  ما  توافق  العلمية  احلقيقة  وهذه 
ا�صترباء الرحم، لئل تختلط املياه وت�صتبه الأن�صاب.

وهذا هو اإلهلام الذي أعطاه اهلل سبحانه وتعاىل لعلامئنا األوائل، وصدق رسوله الكريم 
َثنِي  ِد ْبِن إِْسَحَق َحدَّ ُد ْبُن َسَلَمَة َعْن حُمَمَّ َثنَا حُمَمَّ َثنَا النَُّفْييِلُّ َحدَّ يف احلديث الرشيف1844: َحدَّ
نَْعايِنرِّ َعْن ُرَوْيِفِع ْبِن َثابٍِت اأْلَْنَصاِريرِّ َقاَل:   َيِزيُد ْبُن َأيِب َحبِيٍب َعْن َأيِب َمْرُزوٍق َعْن َحنٍَش الصَّ
َم َيُقوُل  َقاَم فِينَا َخطِيًبا َقاَل َأَما إيِنرِّ اَل َأُقوُل َلُكْم إاِلَّ َما َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ِه « )  ِ َواْلَيْوِم اْلآِخِر اأَْن َي�ْسِقَي َماَءُه َزْرَع َغْيِ َيْوَم ُحننَْيٍ َقاَل » َل َيِحلُّ ِلْمِرٍئ ُيوؤِْمُن ِباهللَّ

رواه أبوداود برقم 2158 ( بإسناد الباس به 

هناك رواية يسقي ماءه ولد غريه ولكن بعد البحث تأكدنا أن الرواية الصحيحة هي زرع 
غريه. لذلك نقول إن املقصود هنا ليس الولد كام ذكر بعض املفرسين ألن الولد قد يكون 
جنينا. واملقصود هنا بالزرع واهلل أعلم هي البويضات، ألن الولد هو ثمرة الزرع والبويضة 

هي الزرع احلقيقي قبل النضج. 

فمن اأخرب حممد بن عبد اهلل باأن هناك زرعًا للرجل الأول وهو البوي�صات؟

 اإن الذي اأخربه هو الذي اأر�صله وهو الذي خلق هذه البوي�صة وهذه املراأة. 

اهلل  بنات حواء. حيث خيلصها  وتعاىل ورسوله عىل  اهلل سبحانه  لنا غرية  تبني  وكذلك 
سبحانه وتعاىل بالعدة مما يربطها بالزوج األول حتى ال ختتلط األنساب. وهناك دراسة قام 
هبا دكتور جزائري بفرنسا تؤكد أن النساء الالئي يتزوجن يف مدة العدة يصبن باهنيارات 

عصبية وهلل يف خلقه شؤون. 
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البخاري يف  الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف حديث رقم 6373 صحيح  يقول  حيث 
احلدود رقم 40 ( ردا عىل بعض الصحابة وذلك حني قال سعد بن عبادة لو رأيت رجال 
مع إمرأيت لرضبته بالسيف غري مصفح فقال النبي صىل اهلل عليه و سلم :  » اأتعجبون من 

غرية �صعد لأنا اأغري منه واهلل اأغري مني «  �صدق ر�صول اهلل .

فاأين املدافعني على حقوق املراأة من هذه احلكمة الإلهية واحلقيقة العلمية ؟. 

تحريم الطالق في الحيض 

تعريف احلي�س : هو نزيف يف الرحم من 60 إىل 240 ملل من 3 إىل 5 أيام مع انسالخ 
قطع من بطانة الرحم . واجلديد علميًا :أن دم احليض 25 % وريدي والباقي دم رشياين.

  prostaglandin  وآخر ما توصل إليه العلم أنه عند حتليل دم احليض وجد فيه كمية من مادة
وهي املسؤولة عن تثبيط اآلالم عند اإلنسان، لذلك ففي هذه املرحلة يزداد إحساس املرأة 
باألمل ألهنا تفقد هذه املادة مع احليض. علام أن املرأة تستقبل هذه املادة prostaglandin عند 

الوقاع ألهنا يف مني الرجل، فسبحان اهلل يف هذا التوازن العجيب.
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كام أن احليض هو تغيريات هرمونية كبرية تلعب فيها الغدة الصنوبرية والغدة النخامية 
الدور األسايس يف هذه العملية يف إفراز هرمون  FSH وهرمون LH ويفرز املبيض مادة 
حالة  يف  املرأة  جتعل  كلها  الدم  من  معتربة  كمية  وفقدان  واإلسرتوجني  الربوجسرتون 
صحية ونفسية غري عادية مما يؤدي هبا إىل تغيري مزاجها ونفسيتها وكذلك تكون يف هذه 
املرحلة أضعف مما كانت عليه. والطالق قد يضاعف هذه األعراض مما يؤدي هبا إىل ما 

ال حيمد عقباه.

وكذلك من ناحية خلق البويضات فإن البويضة تبدأ رحلتها يف بداية احليض وهنا إذا 
تعرضت املرأة إىل ضغط نفيس قد يؤدي هبا إىل اضطراب هرموين مما يؤثر سلبيا عىل تكوين 
البويضة التي بدأت رحلتها وهذا قد يؤثر يف الصيغة اجلينية هلذه البويضة وإذا لقحت هذه 

البويضة قد يصاب اجلنني بتشوهات معتربة . 

تحريم الطالق في طهر جامعها فيه :    

إذا جامع الرجل زوجته يف طهر ثم طلقها فإن احليوانات املنوية تعيش يف رحم املرأة من 
03 إىل 05 أيام و هي مدة ال بأس هبا لتلقيح البويضة إذا كان الوطء بعد احليضة مبارشة 
وهكذا إىل ما بعد اليوم الرابع عرش ألن البويضة تعيش يومني وهي مدة إمكانية أن تلقح 
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هذه البويضة لتصبح إنسانًا؛ ولكن إذا طلق الرجل زوجته يف هذه املرحلة ولقحت البويضة 
)) هذه املرحلة تسمى البويضة امللقحة Zygot  (( تكون الصيغة اجلينية قبل مرحلة التاميز 
أي خاليا جذعية وهي أكثر عرضة للتشوهات اجلينية بحسب األزمات النفسية وقد يكون 
هذا الولد طفال مشوها ويلد بدون أب ويكون محال ثقيال عىل املرأة ولذالك حرم الشارع 

احلكيم الطالق يف الطهر إذا جامعها فيه واهلل أعلم.

: code  البصمة أو العالمة الوراثية

نعلم أن احليوانات البحرية املعروفة التي يزيد عددها عىل 400.000 نوع كلها تضع 
حيواناهتا املنوية يف املاء وتضع اإلناث أيضا البيض يف املاء وكل حيوان منوي يلقح نفس 
البيض من نفس النوع وال خيطئ أبدا وكذلك  الشأن بالنسبة للنبات واحليوان، حيث حاول 
يفلحوا  مل  ولكن  للقرد  منوي  بحيوان  إنسان   بويضة  يلقحوا  أن  الدروينية  أنصار  بعض 
وكذلك خلطوا يف زجاجة عددًا من  أنواع من البويضات واحليوانات املنوية فكانت النتيجة 
أن كل بويضة لقحت بنفس احليمن من نفس النوع وهي حقيقة علمية وحكمة ربانية حتى 
ِذيَن َخَلْوا ِمن َقْبُل  َة اهللِ يِف الَّ ال ختتلط األنواع ويظهر يف كل جيل حيوان خيالف األصل  } ُسنَّ

ِة اهللِ َتْبِدياًل { األحزاب62.  َوَلن جَتَِد لُِسنَّ

وراح العلامء يبحثون عن الرس يف ذلك، وأخريا توصلوا إىل الرس العلمي، فإذا هو رس 
عجيب .. وجدوا يف قلنسوة كل حيوان منوي مادة بروتينية معقدة الرتكيب جدا، ختتلف 
من نوع من اخللق إىل نوع آخر، تعمل عمل البطاقة  الشخصية أو الباسبور تسمى علميا 

)املادة املخصبة املضادة( antifertilizin  ، مضادة ملاذا؟ 

وجدوا أهنا مضادة ملادة خمصبة أخرى قرينة هلا فقط – أي من نفس نوعها – وهذه » املادة 
 fertilizin املخصبة«  القرينة هلا موجودة عىل جدار بويضة األنثى من نفس النوع وتسمى
أنثى، بحيوان منوي  املادتني تعمالن كاملفتاح والقفل. لذلك تسمح أي بويضة من  وكال 
من نفس نوعها باخرتاقها ، كام أن احليوان املنوي ال خيرتق بويضة إال إذا كان عىل جدارها 
 ..  ) )القلنسوة  رأسه  غطاء  عىل  التي  املضادة(  املخصبة  للامدة   ( القرينة   املخصبة(  )املادة 
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املخلوقات، ولعمت فوىض  الوراثة يف  اخللق الضطربت صفات  اإلعجاز يف  هذا  ولوال 
هائلة يف املخلوقات مجيعا.

املادة  هذه  ملعرفة  للبحوث  الفرنيس  املعهد  من  كشبان  سعدي  الباحث  أخريا  وتوصل 
والتفصيل يأيت الحقا، فقد قمت برتمجة النص الفرنيس إىل اللغة العربية. 

البصمة أو العالمة الوراثية  code بالنسبة لإلنسان :

نحن نعلم أن الرجل يقذف من 150 مليون إىل 450 مليون حيوان منوي يف قذفة واحدة. 
ولكن املعجزة اإلهلية أن هناك واحد فقط يدخل البويضة. وهناك عندنا فيلم حقيقي يصور 
مرحلة اخرتاق احليوان املنوي للبويضة. بعد ذلك تغلق البويضة ولن يدخلها آخر ومتوت 

البقية كمدا وحرسة عىل جدارها. 

وهي الظاهرة التي أطلق عليها العلامء – عالقة القفل واملفتاح – أي عند هذا احليوان 
املنوي املفتاح الذي يفتح به ونحن عندما شاهدنا الفيلم السابق الحظنا أن احليوان املنوي 

الذي دخل البويضة مل يكن من األوائل الذين وصلوا إىل جدارها. 

هذا )الكود ( code ي�صنع والبوي�صة يف رحم الزوجة واحليوان املنوي يف خ�صية 
الرجل مع العلم اأن مدة تخليق احليوانات املنوية هي نف�صها مدة تخليق البوي�صة – 

ف�صبحان اهلل. 

الطالق حتمل بصمة  أثناء  املرأة  املوجودة يف مبيض  الثالثة  البويضات  أن  أقول  لذلك  
الزوج األول لذلك يعلم اهلل سبحانه وتعاىل ورسوله الكريم حني تكلم عىل الزرع  » من 
كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر ال يسقي ماءه زرع غريه » ومن هنا كانت العدة ثالث أطهار 

حتى يتخلص املبيض من البويضات الثالثة بثالث حيضات . 
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وهنا نعطي الدليل العلمي املتفق عليه عامليا من طرف كل األطباء بأن كل بويضة أولية 
للمرأة تعطي بويضة واحدة ناضجة قابلة للتلقيح. 

أما بالنسبة للرجل فبويضة واحدة أولية تعطي 4 أربعة حيوانات منوية قابلة للتلقيح. 
وهو دليل عىل أن الذي رشع حكمة تعدد الزوجات بأربعة هو الذي خلق أصل اإلنسان 

وهي البويضات.

فاأربعة بوي�صات اأولية للمراأة تلقح ببوي�صة اأولية واحدة للرجل لأنها تعطي اأربع 
حيوانات منوية. وهنا يحق للرجل الزواج باأربع. والذين يريدون تغيري �صنة اهلل يف 
تعدد الزوجات وي�صنون قوانني حترم ذلك نقول لهم هل ت�صتطيعون تغيري خلق اهلل؟ 

فبهت الذي كفر. 

ومل نسأل أنفسنا ملاذا أكرب عدد الطلقات هو ثالثة. والإجابة ألن للمرأة ثالث بويضات 
يف مراحل التخليق. 
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عن مالك أنه بلغه أن رجاًل قال لعبد اهللَّ بن عباس ريض اهلل عنهام: إين طلقت امرأيت مائة 
تطليقة، فامذا ترى عىل ؟ فقال له ابن عباس: طلقْت منك لثالث، وسبع وتسعون اختذت 
هبا آيات اهلل ُهُزًوا. )قال حمقق االستذكار: وأخرجه عبد الرزاق يف املصنف، والبيهقي يف 

.) السنن، وانظر املحىلَّ

عن مالك أنه بلغه أن رجاًل جاء إىل عبد اهللَّ بن مسعود ريض اهلل عنه فقال: إين طلقت 
امرأيت ثامين تطليقات، فقال ابن مسعود: فامذا قيل لك ؟ قال: قيل يل إهنا قد بانت مني، فقال 
ابن مسعود: صدقوا؛ من طلق كام أمره اهللَّ فقد بني اهلل له، ومن َلَبَس عىل نفِسِه َلْبًسا جعلنا 
َلْبَسُه ُمْلصًقا به، ال َتْلبُسوا عىل أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كام يقولون. )انظر ختريج األثر 

السابق فإن هذا مثله(.

قول اجلمهور من فقهاء األمة:  وهو وقوع الطالق الثالث يف » فم واحد » أي بلفظ : 
طالق ثالثا أو يف جملس واحد أي يلفظ ) أنت طالق ، أنت طالق، أنت طالق(. وهنا قد 

قتل الرجل البويضات الثالثة التابعة له بأسهم الطالق الثالثة. 
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ملاذا  اأوالتي مل حت�س؛  اليائ�صة من احلمل  املراأة  ال�صوؤال الذي قد نطرحه حول 
مدة عدتها 03 اأ�صهر؟ . 

الإجابة: عدة املطلقة اليائسة التي ال حتيض لكرب سنها أو لصغره هي ثالثة أشهر لقوله  
ِئي  ُتُهنَّ َثَلَثُة اأَ�ْصُهٍر َواللَّ ِئي َيِئ�ْصَن ِمَن امْلَِحي�ِس ِمن نِّ�َصاِئُكْم اإِِن اْرَتْبُتْم َفِعدَّ تعاىل: » َواللَّ

َن « الطالق آية 4  مَلْ َيِح�صْ

الدورة الشهرية تنقسم إلى ثالثة أقسام حسب المرأة :

• دورة قصرية – 24 يوما – خروج البويضة يكون 10 يوما حسب الطريقة الفرنسية 	
حلساب يوم التبييض أي خروج البويضة من املبيض . 

• دورة عادية – 28 يوما – خروج البويضة يكون 14 يوما 	

• دورة طويلة – 35 يوما – خروج البويضة يكون 20 يوما	
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كل  يأخذ  احلكيم  والترشيع  للمفسدة.  ودرء  املصلحة  جلب  عىل  مبني  هو  والرشع 
االحتياطات ألطول مدة وهي 35 يوما. 

35 + 35 + 20 = 90 يوما وهي ثالثة أشهر    وصدق اهلل العظيم 

اإذا حل لغز ثلثة اأ�صهر علميا: 

يبقى سؤال ثاين، املرأة ال حتيض أي ال يوجد هناك بويضات ملاذا 03 أشهر .

يحب العلم هنا اأن هناك بع�س احلالت اخلا�صة:

فمثال لدينا نحن يف اجلزائر منطقة تسمى متنراست التي أجرت فيها فرنسا جتربتها النووية 
وفجرت فيها القنبلة النووية. وال زال اإلشعاع النووي يف هذه املنطقة إىل حد اآلن حيث 
نجد هناك نساء ولدن بعد سن اليأس. وبالتايل يكون هناك خلل يف النظام اهلرموين فتبقى 

بويضة بعد سن اليأس وحتمل املرأة وهناك حاالت كثرية تطرق إليها العلم. 

وبالتايل فالترشيع عمد إىل إبعاد كل االحتامالت حتى ال تكون املفسدة لذلك كان ترشيعا 
احتياطيا بـ 03 أشهر. 

املراأة التي مل حت�س:

هذه املرأة قد يكون يف مبيضها بيوضات ولكن حيدث محلها ألسباب مرضية هرمونية وحتى 
ال ختلط املياه و األنساب رشع اهلل  عز وجل عدهتا ثالثة أشهر وهو وقاية كافية لعدة املرأة. 

تداخل العدة :  حتى فقهائنا انتبهوا إىل هذه احلقيقة ورشعوا هلا.

مطلقة  اعتدت باحليض فحاضت حيضة أو حيضتني  ثم أيست من احليض فإهنا تنتقل 
إىل االعتداد باألشهر فتعتد ثالثة أشهر. 

مطلقة صغرية مل حتض بعد أو كبرية أيست اعتدت باألشهر فلام مىض شهر أو شهران من 
عدهتا رأت الدم تنتقل من االعتداد باألشهر إىل االعتداد باحليض هذا فيام إذا مل تتم العدة 

باألشهر. أما إذا متت العدة ثم جاءها احليض  فال عربة به 
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الحقيقة العلمية الثالثة :

كنت متأكدا من حقيقة علمية ثالثة وهي أن هذا الكود أو الشفرة التي يتعرف هبا احليمن 
عىل البويضة مدته 03 أشهر عىل األقل ملاذا ؟ 

ألنه عندما تتزوج املرأة يف طهر هناك ثالثة بويضات يف مبيضها هذه البويضات ال حتمل 
هذه الشفرة. 

أما التي حتمل شفرة الزوج وهي البويضة التي تبدأ رحلتها بعد النكاح. 

بعملية  فبدأت  أجد  فلم  النظرية  هذه  عىل  الدليل  ألجد  العلمية  الكتب  كل  يف  بحثت 
إحصائية ملئات النساء حيث أطلب من املرأة 

التايل: اجلدول  يف  نو�صحها  والتي  الأول،  الولد  ولدة  ويوم  الزفاف  يوم  الزواج  اأثناء  املراأة  عمر 

يوم ولدة الإبن الأول يوم الدخول بهاعمر املراأة 

08ـ12ـ102009ـ01ـ202009 سنة

وأخريا  أشهر  ثالثة  بالتقريب  وهي  إحصائية  دراسة  وهي  توقعت  كام  النتيجة  وكانت 
هي    (  DR. Anne de Kervadone gynécologue الدكتورة  طرف  من  الدليل  وجدت 
التي تقول بالصورة والصوت أن مدة تلقيح  النساء والوالدة بفرنسا (  خمتصة يف أمراض 
البويضة بعد الزواج يف املتوسط  ) ونحن نؤكد متوسط املدة وهي دراسة حسابية إحصائية( 

وهي ثالثة أشهر. 

: CODE آخر ما توصل إليه العلم في مسألة العالمة

البحث موجود يف جملة INSEM املعهد الوطني للصحة والبحوث الطبية بفرنسا بتاريخ 
2009/09/30 يف جملة الطبيعة. 

الباحثون وجتدون  البحث وهو جمهود شخيص ألخلص لكم زبدة ما قاله  قمت برتمجة 
النص كامال باللغة الفرنسية مع أسامء الباحثني وهواتفهم وكذلك الربيد اإللكرتوين. 
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يف  املوجودة  اهلستونات  يف   Code الرمز  لقراءات  جديدة  طريقة  الباحثون  وجد  فقد 
احلمض املنوي ADN للحيوانات املنوية . 

 )Hindeberg( يف مدينة هندبارق  )EMBC(باحثون يف املخرب األورويب للبيولوجيا اجلزئية
ويف مدينة قرونوبل الفرنسية ومعهد )Albert  bONNIOT( يف مدينة قرونوبل الفرنسية 

توصلوا إىل رس رسعة احليوانات املنوية وتوجيهها. 

الترجمة الحرفية للنص الفرنسي : 

 »Chromatine « )يتكون جزيء طويل ومعقد يسمى ) كرماتني  DNA احلمض املنوي
أي يكون جزئي احلمض املنوي املكون من رشطني بني الواحد واآلخر تربطهام بروتينات 
تسمى )اهلستون( )Histone( يف احليمن، وهي املسؤولة عىل توجيه و رسعة احليوان املنوي. 

هذه )اهلستون(  هي بمثابة عالمة مشفرة بـ Etiquette  )عالمة( كيميائية توجد بعدد كبري 
يف كل هستون والتي تتحكم يف تسيري رمز » Code » ومتييز الرتكيب البياين للكروماتني. 

هذا الرمز » Code « تتعرف عليه بعض الربوتونات وتلصق هبا. 

ومن  خاصة   »  Etiquette  « عالمة  حتمل   »  BRDT« اسم  هلا  أعطي  الربوتينات  هذه 
 . )Acetyl( جمموعة أستيل

 Albert وهذا البحث حتت إرشاف الدكتور سعدي كشبان مدير البحوث العلمية بمعهد
saadi.khochbin@ujf-grenoble.fr الربيد اإللكرتوين   Bonniot

من  أن  ويثبت   2010/08/06 بتاريخ  كشبان  سعدي  للدكتور  ثاين  بحث  ونرش 
أسباب العقم عند الرجال ضعف احليوانات املنوية وهذا راجع إىل محضها املنوي املحطم 
Endommagé  مما يؤدي إىل عدم التلقيح . حتى اجلنني ال يكون سليام نتيجة فقدان مادة 

اهلستون املوجودة يف كروموزومات احليوان املنوي . 

لتلقيح  املنوي  احليوان  وتوجيه   )Code( الشفرة  عىل  املسؤولة  هي  اهلستون  مادة  إذن 
فأصبحت   DNA املادة من  نزعت هذه  الفئران حيث  التجربة عىل  البويضة وطبقت هذه 
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احليوانات املنوية غري ملقحة، وهذه التجربة قام هبا الدكتور سعيد كشبان . 

نحن  علينا  حجة  وهو  املطهرة،  والسنة  الكريم  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  هو  هذا 
املسلمني وخاصة األطباء املتخصصني منا. وصدق اهلل العظيم يف قوله تعاىل:« سنريم آياتنا 

يف اآلفاق ويف أنفسهم«حتى يتبني هلم أنه احلق.

وهو حجة عىل اللذين ينكرون هذا الدين ويتطاولون عىل سيد املرسلني سيدنا حممد صىل 
اهلل عليه وسلم. 

لنثبت للعاملني أننا عىل حق وكتابنا حق. ورسولنا حق. ونتحداهم أن يأتوا بحقيقة علمية 
واحدة جلية ذكرت يف كتبهم وأثبتها العلم احلديث، ثبوتا واضحا ال غبار عليه . 

الواقي  والدرع  املنيع  السد  هو  والسنة  الكريم  القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز   فإن  لذلك 
لشبابنا املتعلم، ضد كل التيارات اإلحلادية والتشكيكية منها، و اليهودية التي تريد النيل من 
عقيدتنا وسنة  نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم، بدعوى العلم والعوملة. ولكن كام جل وعال: 

)  يمكرون ويمكر اهلل واهلل خري املاكرين (.

واإن هذا القراآن ل تنق�صي عجائبه ف�صبحان الذي قدر فهدى، �صبحان الذي خلق 
الإن�صان من نطفة متنى ، �صبحان الذي خلق ف�صوى، �صبحان الذي ما �صرع  اإل حلكمة 

وما حكم اإل لغاية.

 سبحان الذى قدر مدة العدة للمطلقة فكانت هى مدة تكوين البويضة يف مبيض املرأة.

واهلل أعىل و أعلم وبارك اهلل فيكم وجعلكم ذخرا لإلسالم واملسلمني، ومدافعني عن 
سنة  سيد املرسلني حممد صىل اهلل عليه وسلم. 
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